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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy dziś do rąk Państwa SETNY numer 
Informatora Parafialnego (IP). Przez 20 lat uka-
zało się 100 numerów IP! 

Na Wielkanoc 1999 roku przygotowali-
śmy pierwszy numer Informatora. Był bardzo 
skromny. Zawierał zaledwie 16 stron, na których 
oprócz kilku słów wstępu od Proboszcza i życzeń 
w związku ze zbliżającymi się świętami, podane 
były informacje o gremiach kierujących Parafią, 
o opiece duszpasterskiej, działalności diakonijnej 
i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, przed-
stawiono dane statystyczne Parafii, podano in-
formacje o rozbudowie EOD „TABITA” a także 
o nowych organach, które od roku rozbrzmiewa-
ły w kościele. 

Przez wiele lat, choć ilość stron powiększała 
się, każdy numer przygotowywany był na domo-
wym komputerze a drukowany na parafialnej kse-
rokopiarce. Dopiero od 2015 roku zmieniliśmy 
format i szatę graficzną okładki i rozpoczęliśmy 
druk w profesjonalnej drukarni. Celem Redakcji 
jest dostarczanie czytelnikom informacji o wyda-
rzeniach, które miały miejsce nie tylko na terenie 
naszej parafii, ale i w diecezji czy Kościele. In-
formujemy o działalności różnych grup parafial-
nych, na początku każdej kadencji przedstawiamy 
członków Rady Parafialnej, a także nowych pra-
cowników Parafii. Przypominamy historię Parafii, 
obiektów, które były związane z Parafią lub die-
cezją, przypominamy sylwetki wybitnych ewan-
gelików. Chętnie zamieszczamy też materiały 
nadesłane przez naszych członków: o ciekawych 
miejscach, własnych przeżyciach itp. Staramy się 
też zamieszczać od czasu do czasu okolicznościo-
we kazanie, rozważanie czy wykład. W ciągu roku 
ukazuje się 5 numerów Informatora Parafialnego. 
Od kilku lat pierwszy numer w danym roku jest 
poświęcony sprawozdaniom parafialnym za rok 

poprzedni; dotyczą one działalności duchownych, 
Rady Parafialnej, katechetów, chóru i poszczegól-
nych grup parafialnych. 

Zdajemy sobie sprawę, że dzięki technice do-
konała się wielka rewolucja w przekazie informa-
cji: powstały strony internetowe, internetowe fora 
społecznościowe, poczta elektroniczna, transmi-
sje internetowe. Ale wydaje się, że forma papiero-
wa wciąż jeszcze zachowa swoją ważność i będzie 
miała swoich zwolenników. 

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy 
przyczyniają się do powstawania każdego kolej-
nego numeru Informatora Parafialnego: autorom 
tekstów i zdjęć, redaktorom i korektorom, tym, 
którzy przez 15 lat pomagali w kserowaniu (nieraz 
do późnych godzin nocnych!), a teraz tym, którzy 
wykonują skład a także drukarni („Augustana”). 
Dziękuję też wszystkim ofiarodawcom, dzięki ich 
datkom współfinansuje się wydawanie IP.

OD REDAKCJI
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Ten SETNY numer Informatora Parafialnego 
ukazuje się w okolicy Święta Reformacji, ale za-
wiera też relacje z kilku ważnych wydarzeń: 80. 
rocznicy spalenia kościoła i zakończenia jego re-
montu kapitalnego, podpisania umowy partner-
skiej z katedrą berlińską, Konferencji „Tworzymy 
Pokój”, Forum Ewangelickiego, obchodów set-
nej rocznica powstania Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego.

Zachęcam do lektury. Zapraszam też do 
współtworzenia Informatora Parafialnego: cze-
kamy na ciekawe wrażenia, wspomnienia, relacje 
z uczestnictwa w ważnych wydarzeniach. Wasze 
teksty wzbogacają nasza wiedzę, ale mogą też ura-
tować od zapomnienia wydarzenia, sylwetki ludzi, 
obiekty. 

Dziękuję,
Aldona Karska
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NABOŻEŃSTWO W BERLIŃSKIEJ KATEDRZE 
1.09.2019 r.

WYDARZENIA

Niewątpliwie do najważniejszych wydarzeń 
w życiu naszej parafii trzeba zaliczyć za-

kończenie remontu kościoła i przypadające w tym 
roku rocznice. Minęła bowiem 80. rocznica wybu-
chu drugiej wojny światowej, a jak wiadomo już 
w pierwszych dniach wojny nasz kościół został 
zbombardowany, od bomb zapalających spali-
ła się kopuła i całe jego wnętrze. Dziś historycy, 
na podstawie ujawnianych stopniowo dokumen-
tów, domniemają, że jego zniszczenie nie było 
przypadkowe. W październiku 1939 roku został 
aresztowany bp Juliusz Bursche a w ciągu kolej-
nych miesięcy ten sam los spotkał wielu innych 
księży naszego Kościoła, którzy trafili do więzień 
i obozów, wielu z nich nie przeżyło wojny. War-
to przypomnieć, że z trudem odbudowywany po 
wojnie kościół Świętej Trójcy został przez władze 
komunistyczne odebrany w 1950 roku z zamia-
rem przeznaczenia go na cele świeckie. Na szczęś-
cie, po przełomie październikowym w 1956 roku 

obiekt zwrócono Parafii. Z mozołem dwa lata 
później sfinalizowano odbudowę i wyposażenie 
wnętrza kościoła. Od wielu lat wymagał on jed-
nak kapitalnego remontu. Cząstkowe remonty już 
nie wystarczały. Poza tym należało go przystoso-
wać dla osób niepełnosprawnych. 

W 2017 roku podczas centralnego nabożeń-
stwa z okazji obchodów 500-lecia Reformacji bp 
Markus Dröge, zwierzchnik Kościoła Krajowego 
Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, 
przekazał rodzinie biskupa Juliusza Burschego 
dokumenty o okolicznościach jego śmierci i miej-
scu pochówku. Przy tej okazji podjęto rozmowy 
na temat nawiązania współpracy i partnerstwa 
z katedrą ewangelicką w Berlinie. Nasze informa-
cje o wydarzeniach w parafii zaczniemy właśnie 
od wizyty naszej delegacji w Berlinie, która miała 
miejsce dnia pierwszego września 2019 roku oraz 
relacji z nabożeństwa dziękczynnego w kościele 
Świętej Trójcy w niedzielę piętnastego września.

Słowo powitalne wygłasza ks. Piotr Gaś

W dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 r. na 
zaproszenie ewangelickiego Nadprobo-

stwa i Parafii Katedralnej w Berlinie przebywała 
z wizytą w Berlinie delegacja Rady Parafialnej 
pod przewodnictwem Proboszcza ks. Piotra Ga-
sia oraz Kuratora Igora Chalupca, jak również 

Dlatego otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć.
(Obj. św. Jana 3, 8)

Nieoczywiste pojednanie i początek nowego 
partnerstwa – wizyta delegacji Parafii Św. 
Trójcy w Warszawie w ewangelickiej Parafii 
Katedralnej w Berlinie z okazji 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej i napaści Nie-
miec na Polskę.



INFORMATOR Nr 4 (100) 2019

6

kończąc upalny wieczór wspólnie wykonanym 
łacińskim kanonem „Dona nobis pacem”. 

Centralnym punktem wizyty było polsko-
-niemieckie nabożeństwo ewangelickie w Kate-
drze Berlińskiej w 11. Niedzielę po Trójcy Świętej 
– Niedzielę Diakonii upamiętniające 80. Roczni-
cę wybuchu II wojny światowej oraz napaści na 
Polskę z udziałem ewangelickich duchownych 
z Polski i Niemiec oraz niemieckich gości eku-
menicznych – przedstawicieli Wspólnoty Żydow-
skiej i Kościoła rzymsko-katolickiego. 

W liturgii brali udział Bp dr Markus Dröge 
- Biskup Ewangelickiego Kościoła Berlina Bran-
denburgii i Śląskich Górnych Łużyc; ks.Jerzy 
Samiec - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego w RP; ks. proboszcz Piotr Gaś – i ks. dia-
kon Małgorzata Gaś oraz kaznodzieje katedralni: 
ks. Thomas C. Müller i ks. dr Petra Zimmermann.

W służbie lektorskiej posługiwali: Przemysław 
Florjanowicz-Błachut (sekretarz Rady Parafialnej 
Parafii Św.Trójcy) oraz ks. Stefan Friedrichowicz – 
kanonik Kapituły rzymskokatolickiej Katedry Św. 
Jadwigi Śląskiej w Berlinie.

Modlitwę żydowską za zmarłych „El male Ra-
hamim” (Boże pełen miłosierdzia) zmówił rabin 
Prof. Dr. Andreas Nachama – Przewodniczący 
Ogólnej Konferencji Rabinów w Niemczech.

Wystąpienie powitalne skierowane do spo-
łeczności Parafian Berlińskiej Parafii Katedralnej 
wygłosił ks. proboszcz Piotr Gaś. Przypomniał, 

Słowa ustanowienia wygłaszają ks. Thomas Müller  
Ai ks. Piotr Gaś

Słowa ustanowienia wygłaszają dk Małgorzata Gaś  
i ks. dr Petra Zimmermann

Chór połączony naszej Parafii (Semper Cantamus 
i Vox Gaudii).

Pierwszego dnia wizyty chórzyści mieli okazję 
zwiedzić zbudowaną w latach 1894-1905 według 
projektu architekta Juliusa Carla Raschdorffa 
w eklektycznym połączeniu form nawiązujących 
do renesansu i do baroku Berlińską Katedrę, 
w tym podziwiać panoramę Berlina z jej impo-
nującej kopuły oraz odbyć próbę w jej wnętrzu 
przed niedzielnym występem. Wieczorem polski 
chór został podjęty powitalną kolacją w pomiesz-
czeniach Katedry przygotowaną przez członków 
Berliner Domkantorei – chóru berlińskiej Parafii 
katedralnej, podczas której w serdecznej atmo-
sferze i przy wspólnym muzykowaniu zadzierzg-
nięto polsko-niemieckie partnerstwo śpiewacze, 

Połączone chóry Semper Cantamus i Vox Gaudii pod dyrekcją 
Zuzanny Kuźniak
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że przed 80-laty ludzie różnej narodowości, re-
ligii, wyznania, którzy byli sąsiadami, niejedno-
krotnie współpracowali ze sobą, zostali wezwani 
do toczenia wojny, aby stanęli przeciwko sobie 
i walczyli o wytyczone cele. Dziś jednak jesteśmy 
razem i choć przynależymy do różnych narodów, 
różnych religii i wyznań, mówimy różnymi języ-
kami, ale jesteśmy sąsiadami, którzy żyją w wol-
nych krajach i w odpowiedzialny sposób chcą 
korzystać z wolności – podkreślił w imieniu de-
legacji Parafii. Wskazał na wyjątkowość miejsca 
spotkania – ewangelicką Katedrę Berlina, które 
powinno nas skłaniać do wsłuchiwania się i do 
przyjmowania Bożego słowa a w konsekwencji 
do stawania się świadkami pokoju i wszelkiego 
dobra, które wielbi Boga, służy człowiekowi i ca-
łemu stworzeniu. Przestrzegł także przed fałszy-
wymi prorokami naszych czasów.

Nawiązując do jednej z próśb Modlitwy Pań-
skiej „odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz-
czamy naszym winowajcom…”, oraz do słów 
wypowiedzianych niegdyś przez polskich bisku-
pów podkreślił, że jako człowiek, chrześcijanin 
luterańskiej tradycji i Polak zwraca się do zebra-
nych ze słowami „Wybaczam i proszę o wybacze-
nie” i ufa, że ze względu na pokój i pojednanie 
także i my jako Polacy będziemy takie słowa 
z pragnienia serca wypowiadać.

Kazanie oparte na tekście z Objawienia św. 
Jana (3,7-8) wygłosił biskup Markus Dröge. 

Powiedział na wstępie, że służba, jaką 1 
września sprawujemy razem w Berlińskiej Kate-
drze i obecność gości z Polski, duchownych, poli-
tyków parafian i chórzystów warszawskiej Parafii 
Św. Trójcy nie jest oczywistością, ale darem łaski, 
za który jest wdzięczny. Przypomniał trudne mo-
menty polsko-niemieckiej historii, początki wojny 
i jej konsekwencje – 6 milion ofiar wśród pol-
skich obywateli, w tym w połowie żydowskiego 
pochodzenia. Przytoczył fakt spalenia kościoła 
Św. Trójcy w Warszawie przez niemieckie bom-
bowce. Wskazał także na wyzwania, jakimi było 
budowanie mostów pojednania w obliczu cier-
pienia zadanego Polsce przez Niemcy w czasie 

II wojny światowej. Podziękował za gościnność 
okazaną delegacji Katedry Berlińskiej w Parafii 
Św. Trójcy w marcu tego roku a nowe partner-
stwo między obiema Parafiami określił jako wza-
jemne oparte na zaufaniu otwierania przed sobą 
nawzajem drzwi, które umożliwia przekraczanie 
kolejnych progów na drodze do pojednania i po-
koju. Bp Dröge odwołał się również do współ-
czesności, wskazując na pojawiające się przejawy 
antysemityzmu w Niemczech. Odwołując się do 
słów ks. Dietricha Bonhoeffera „Na pokój trzeba 
się poważyć”, podkreślił zobowiązanie chrześ-
cijan wszystkich wyznań w Europie w epoce po 

zbrodniach wojen światowych do troski o pokój 
i wspólne kroczenie drogą pojednania.

Przekazano sobie również znak pokoju. Li-
turgię komunijną i modlitwę powszechną Koś-
cioła prowadzili wspólne duchowni z Polski 
i Niemiec. Słowa ustanowienia wypowiedziano 
dwukrotnie – po polsku przez ks. Piotra Gasia 
i dk. Małgorzatę Gaś a po niemiecku przez ks. 
Thomasa C. Muellera i ks. dr Petrę Zimmermann 
– kaznodziejów katedralnych. 

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili: 
Gunter Kunnel – dyrektor muzyczny Katedry 
(organy) oraz chóry: Berliński Chór Państwowy 
i Katedralny pod dyrekcją Kaia-Uwe Jirki oraz 
Chór połączony Parafii Św. Trójcy pod dyrekcją 

Ks. bp Jerzy Samiec udziela błogosławieństwa
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kantor Zuzanny Kuźniak. Zabrzmiały utwory 
organowe Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Men-
delssohna-Bartholdy’ego i Carla Loewego oraz 
chóralne: Dymitra Bortnianskiego, Mikołaja Go-
mółki, Karla Jenkinsa, Louisa Lewandowskiego, 
Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Stanisława 
Moniuszki i tradycyjne żydowskie i anonimowe 
włoskie. Symboliczny wyraz miało wspólne wy-
konanie przez chóry polski i niemiecki Modlitwy 
Pańskiej „Ojcze Nasz” w kompozycji Moniusz-
ki (w j. polskim) oraz pieśni Lutra „Verleih uns 
Frieden gnädiglich” („Daj pokój nam łaskawie”) 
w opracowaniu Mendelssohna-Bartholdy’ego 
(w j. niemieckim).

Po błogosławieństwie końcowym w języku 
polskim i niemieckim udzielonym prze obu bi-
skupów odbyło się podpisanie „Porozumienia 
o współpracy partnerskiej między Parafią Ewan-
gelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie 
a Nadprobostwem i Katedrą w Berlinie w ra-
mach przyjacielskiej współpracy między Ewan-
gelickim Kościołem w Berlinie-Brandenburgii 
i Śląskich Górnych Łużyc oraz Kościołem Ewan-
gelicko-Augsburskim w Polsce”. W imieniu Para-
fii Św. Trójcy zostało ono sygnowane przez ks. dr.  
h.c. Piotra Gasia – Proboszcza Parafii i Preze-
sa Rady Parafialnej oraz przez Igora Chalupca 
– Kuratora Parafii i Wiceprezesa Rady Parafial-
nej, zaś w imieniu Katedry Berlińskiej przez dr.  
h.c. Volkera Faigle – Przewodniczącego Kole-
gium Kościelnego oraz ks. Thomasa C. Müllera 
– Kaznodzieję Katedralnego.

Zgodnie z treścią dokumentu współpra-
cę między naszymi Parafiami postrzegamy jako 
wkład w konstruktywną, pojednaną i zorien-
towaną na pokój przyszłość między naszymi 
społeczeństwami, społeczeństwami Polski i Nie-
miec, ponieważ nasza chrześcijańska wiara tra-
dycji ewangelickiej zachęca nas do budowania 
mostów porozumienia i pojednania. Porozumie-
nie o współpracy partnerskiej między naszymi 
Zborami w Warszawie i Berlinie zawarte w osiem-
dziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej  
1 września 1939 r. postrzegamy jako kolejny i wy-
mierny, widzialny krok na drodze do pojednania 
między dwoma Kościołami i narodami. Warto 
nadmienić, że Partnerstwo między obiema Para-
fiami jest wspierane także przez niemieckie Fede-
ralne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po podpisaniu Partnerstwa słowa pozdrowie-
nia wygłosili również politycy – Marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek oraz Przewodniczący Bundestagu 
Wolfgang Schäuble.

Pani Marszałek przypomniała dramatyczny 
kontekst historyczny początku II wojny świa-
towej, zaplanowaną przez hitlerowskie Niemcy 
zagładę nieokrzepłego jeszcze po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. Państwa Polskiego. Mar-
szałek Witek podkreśliła, że dla Polski obrona 
suwerenności przed 80-laty oznaczała jednocześ-
nie obronę wolności w sensie uniwersalnym oraz 
praw człowieka – prawa do własnej ojczyzny, 
języka i kultury. Wskazała, że Polacy zapłacili za 
swoją postawę ogromną cenę śmierci sześciu mi-

Ks. Piotr Gaś – Podpisywanie umowy ks. Thomas C. Müller – podpisywanie umowy
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potężnych sąsiadów i podwójnej dyktatury. Po-
dobnie wciąż zbyt mało wiemy o polskim ruchu 
oporu (…): o tajnych uniwersytetach, polskim 
państwie podziemnym i heroizmie Powstania 
Warszawskiego, o niezłomnej woli i dążeniu do 
wolności i niepodległości”. Odwołując się do 
słów zmarłego w 2015 r. ministra spraw zagra-
nicznych Władysława Bartoszewskiego („Nasze 
sąsiedztwo zadecyduje w dużym stopniu o tym, 
czy, kiedy i jak szybko ten tak długo sztucznie po-
dzielony kontynent zdoła się zrosnąć”), Schäuble 
podkreślił, że dzień pamięci o niemieckiej napaści 
na Polskę powinien zawsze aktualizować „zobo-
wiązanie do tego, aby Niemcy i Polacy działali ra-
zem, jako partnerzy, jako przyjaciele”.

Po przemówieniach w tzw. Kaplicy Chrztów 
i Ślubów odbyła się polsko-niemiecka agape, któ-
ra zakończyła niedzielne uroczystości w ewange-
lickiej Katedrze Berlina.

W uroczystościach tych oprócz ww. już osób 
wzięli udział także członkowie Rady Parafialnej 
– Emilia Klein-Dębek i Michał Kleinschmidt, 
koordynatorka projektów parafialnych Justyna 
Stanisławska, która koordynowała przygotowa-
nia do nasze wizyty oraz Parafianie i byli Parafia-
nie, mieszkający obecnie w różnych dzielnicach 
Berlina. Marszałek Witek towarzyszyli w trakcie 
nabożeństwa szef  Kancelarii Sejmu Agnieszka 
Kaczmarska, przewodniczący polsko-niemieckiej 

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek  podczas wystąpienia 
w Katedrze Berlińskiej

lionów ofiar – ofiar obozów koncentracyjnych, 
walk, łapanek, głodu, chorób i Powstania War-
szawskiego. Podkreśliła także, że narody Polski 
i niemiecki oddaliła od siebie nie tylko wojna, 
ale i powojenny porządek polityczny Europy – 
podział na blok zachodni i wschodni, sowiecki. 
Jednak historia najnowsza pokazała, że możliwe 
jest nowe otwarcie. Dla Polski i Niemiec był nim 
rok 1989 i 1990, tzn. zwycięstwo ruchu „Solidar-
ności”, upadek Muru Berlińskiego oraz wizyta 
w Polsce kanclerza Helmuta Kohla. Wedy to po 
raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy i Niemcy 
mogli realizować swoje aspiracje. Polska – suwe-
renność, a Niemcy jedność państwową. Dlatego 
też dziś możemy łączyć się w zadumie nad na-
szą przeszłością oraz z optymizmem patrzeć na 
przyszłe relacje – podkreśliła Marszałek Sejmu. 
Zauważyła, że droga do fenomenu zbliżenia, 
przyjaźni i pojednania między Polakami i Niem-
cami, uwieńczona sukcesem, nie rozpoczęła się 
od decyzji politycznych, ale raczej od refleksji, 
odwagi i zaangażowania wielu środowisk w obu 
krajach. Wskazała także na konkretne przykłady 
inicjatyw prospołecznych i wydarzeń społeczno-
-politycznych służących pojednaniu między Po-
lakami i Niemcami, zwłaszcza po przełomie 
1989 r.

Z kolei słowa pozdrowienia do zebranych 
skierował Przewodniczący niemieckiego Bun-
destagu dr. h.c. Wolfgang Schäuble. Na wstępie 
podkreślił m.in. świadomość historycznej winy 
Niemiec za napad na Polskę i eksterminacyjną 
wojnę w Europie i wynikającej z niej nieprzemi-
jającej odpowiedzialności. Wskazał na centralną 
rolę Kościołów długim procesie porozumienia 
i pojednania, ponownego zbliżenia między na-
szymi narodami a zawarte właśnie 1 września 
partnerstwo pomiędzy parafią Świętej Trójcy 
w Warszawie a parafią Katedry Berlińskiej okre-
ślił jako swoisty symbole intensywnej współpracy 
i bliskiej przyjaźni ponad granicami. Stwierdził, 
że „My, Niemcy, nadal za mało zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak silny wpływ na dzisiejszą Pol-
skę ma wciąż doświadczenie żelaznego uścisku 
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grupy parlamentarnej Bartłomiej Wróblewski 
oraz przedstawiciele Ambasady RP w Berlinie, 
w tym prof. Andrzej Przyłębski – Ambasador RP 
w Berlinie. 

Berlińskie nabożeństwo z udziałem przewod-
niczących parlamentów polskiego i niemieckie-
go odbiło się echem w prasie (Berliner Zeitung, 
Lausitzer Rundschau, Kölnische Rundschau, 
Märkische Allgemeine, Bonner General Anzeiger, 
Bergedorfer Zeitung) i mediach internetowych 
(rbb 24 – Radio Berlin-Brandenburg; ND – Neue 
Deutschland). Krótka relacja ukazała się także 
w dzienniku telewizyjnym pierwszego progra-
mu niemieckiej telewizji publicznej ARD tuż po 
relacji z wizyty Prezydenta Federalnego Waltera-
-Franka Steinmeiera w Polsce.

Ostatnim, niezwykle interesującym akcentem 
berlińskiej był zorganizowany 2 września przez 

Parafię Katedralną wykład ks. dr. Bernda Kreb-
sa nt. „Rzesza Niemiecka, Kościoły ewangelickie 
a Polska”, w którym wzięli m.in. udział pro-
boszcz i diakon naszej Parafii oraz nasi Parafianie 
– potomkowie ks. bpa Juliusza Burschego.

Delegacja naszej Parafii wraz z chórzystami 
została bardzo otwarcie i ciepło przyjęta przez 
członków berlińskiej Parafii Katedralnej. Zawarte 
partnerstwo otwiera symboliczne drzwi do spo-
łeczności parafialnych po obu stronach Odry 
i miejmy nadzieję, że z Bożą pomocą będziemy 
i w Berlinie, i w Warszawie mogli przekraczać ko-
lejne progi na drodze ku wzajemnemu pojedna-
niu, przyjaźni i dzieleniu się żywą wiarą w Jezusa 
Chrystusa – bramę do niebiańskiego Jeruzalem.

Tekst: Przemysław Florjanowicz-Błachut
Zdjęcia: Boris Streubel/Berliner Dom

DZIĘKCZYNNE NABOŻEŃSTWO 15.09.2019 r.
z okazji zakończenia generalnego remontu konserwatorskiego 

ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

Katedralnej w Berlinie, gości ekumenicznych, 
Rady Diecezjalnej i duchownych. 

Następnie Proboszcz Parafii Świętej Trójcy 
ks. Piotr Gaś skierował do zgromadzonych słowa 
powitania rozpoczynając tekstem z Psalmu 84, 2-3: 

O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza 

moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków 

Pańskich. Serce moje i  ciało woła radośnie do Boga 

żywego. 

Tym słowem Psalmu 84 rozpoczynamy dzięk-

czynne nabożeństwo w  ewangelickim kościele 

Świętej Trójcy w  Warszawie. Kościele, który po 

raz pierwszy został poświęcony Słowem Bożym 

i  modlitwą 30 grudniu 1781 roku. Od tego dnia to 

miejsce, na którym jesteśmy, jest nadal uświęcane 

Słowem Boga modlitwą. Dzisiaj patrząc na odno-

wiony kościół, prosimy Boga, aby to miejsce nadal 

Procesjonalne wejście, fot. A. Karska

Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonal- 
nym wejściem do kościoła Rad Parafial-

nych Parafii Świętej Trójcy w Warszawie i Parafii 
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służyło Bożej chwale dzisiaj i  w  przyszłości aż do 

paruzji Zbawiciela, objawienia pełni chwały Jezusa 

Chrystusa.

Kościół Świętej Trójcy jest ważnym i  pięknym 

obiektem panoramy Warszawy. Jest jednym z bar-

dzo charakterystycznych obiektów widocznych 

w kadrze także wtedy, kiedy na pobliskim pl. Józefa 

Piłsudskiego odbywają się najważniejsze wydarze-

nia dla naszej Ojczyzny. Dla mnie jest to symbolicz-

ne potwierdzenie trwałej i ważnej obecności naszej 

Parafii w życiu miasta stołecznego Warszawy i sym-

boliczne potwierdzenie zakorzenienia Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wreszcie to 

symboliczne potwierdzenie, że wypełnia się wizja 

ewangelickiego Kościoła w  Polsce, którą tworzył 

i realizował ks. bp Juliusz Bursche ze swoimi współ-

pracownikami – świeckimi i duchownymi.

Mamy prawo tak myśleć i mówić. To prawo daje 

nam ofiara krwi, cierpienia i prześladowania naszych 

Sióstr i Braci – także w okresie II wojny światowej. 

Kościół Świętej Trójcy spalony 16 września 1939 

roku w  skutek hitlerowskiego ataku jest znowu 

symbolicznym potwierdzeniem ogromu zniszczenia 

i cierpienia także ewangelików w Warszawie i w ca-

łej Rzeczypospolitej. Kościół Świętej Trójcy został 

odbudowany. Podniesiono go z popiołów, aby służył 

Bożej chwale. Był miejscem, w którym my grzeszni-

cy odnajdujemy pojednanie z Bogiem i drugim czło-

wiekiem. Mówimy do siebie nawzajem z głębi serca: 

„Wybaczam i proszę o wybaczenie!”

Dzisiejsze nabożeństwo to nie tylko wspomnie-

nie historii sprzed 80 lat. Jesteśmy dzisiaj razem 

– Polacy, Szwedzi, Niemcy, Żydzi, przedstawiciele 

innych narodowości – by w sercu Warszawy pielęg-

nować życie w pojednaniu i pokoju w imię odpowie-

dzialności za ten świat przed Bogiem i  przyszłymi 

pokoleniami.

Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, 

Was Siostry i  Bracia w  Chrystusie! Witam wśród 

nas przedstawicieli władz naszego Kościoła, z  ks. 

biskupem Jerzym Samcem – zwierzchnikiem Koś-

cioła Ewangelicko-Augsburskiego w  Polsce oraz 

ks. biskupem Janem Cieślarem – zwierzchnikiem 

Diecezji Warszawskiej na czele, przedstawicieli 

różnych Kościołów. Jest nam ogromnie miło, że są 

z nami przedstawiciele naszych partnerskich Parafii 

z Katedry w Uppsali oraz Nadprobostwa i Katedry 

w  Berlinie. Witam przedstawicieli władz samorzą-

dowych z marszałkiem województwa mazowieckie-

go – Adamem Struzikiem na czele, przedstawicieli 

władz państwowych, urzędów i instytucji, stowarzy-

szeń i fundacji, mediów, projektantów i firm, którzy 

przeprowadzili generalny remont konserwatorski 

naszego kościoła. Witam wszystkich, którzy ogląda-

ją nas i łączą się z nami za pośrednictwem transmisji 

internetowej. 

Ks. Piotr Gaś
proboszcz 

Ks. Piotr Gaś, fot. A. Karska
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Następnie zabrał głos wiceprezes Rady Pa-
rafialnej Parafii Świętej Trójcy p. Igor 

Chalupec: 

Przewielebni Księża Biskupi, 
Szanowny Panie Marszałku,
Drodzy Goście z Niemiec i Szwecji,
Szanowni Państwo, Drogie Siostry i Bracia!

Kościół Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 1 

jest szczególnym miejscem na mapie Warszawy. Od 

momentu wybudowania w  latach 1773-1781 – li-

cząc od rozpoczęcia prac projektowych autorstwa 

Szymona Bogumiła Zuga – wpisał się w  kulturę, 

tradycję i historię naszego miasta. Kościół Świętej 

Trójcy jest pamiątką dziejów polskiej Reformacji, 

obiektem o unikalnej architekturze sakralnej, świad-

kiem i  zarazem ofiarą zmagań Polski o  odzyskanie 

i obronę niepodległości, a dziś miejscem wielu waż-

nych wydarzeń religijnych i kulturalnych. Jest także 

symbolem wkładu polskich luteran w życie gospo-

darcze, społeczne, polityczne i  kulturalne naszego 

kraju.

16 września 1939 r. jest ważną i tragiczną datą 

w dziejach naszego kościoła. Po wybuchu II wojny 

światowej, w  trakcie niemieckich bombardowań 

Warszawy, kościół spłonął. Zniszczono drewnianą 

kopułę i  wyposażenie budynku wraz z  witrażami 

i  organami. Powojenna odbudowa kościoła miała 

miejsce w latach 50., a ponowne poświęcenie świą-

tyni w czerwcu 1958 r. 

Mimo kilku okresowych renowacji odbudowa-

ny przed blisko 60 laty kościół wymagał od daw-

na gruntownego remontu. Mając na względzie 

historię i  znaczenie kościoła Świętej Trójcy na re-

ligijnej i  kulturalnej mapie Warszawy, Rada Para-

fialna podjęła w 2015 r. decyzję o rozpoczęciu prac 

przygotowawczych do generalnego remontu kon-

serwatorskiego - pierwszego w tej skali od lat 50., 

kiedy odbudowano kościół po zniszczeniach wo-

jennych. Podczas prac remontowych postanowio-

no skorzystać z najnowszych technologii i trendów 

w budownictwie. Dostosowano kościół dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych instalując m.in., windę 

i pochylnię. Wymieniono większość instalacji: wen-

tylację, hydrantową, wodną i  kanalizacyjną, prze-

ciwpożarową i  teletechniczną. Wymieniono okna, 

poszycie kopuły i jej izolację termiczną. Zdecydowa-

nie poprawiono komfort korzystania z kościoła po-

przez wymianę ławek, krzeseł, foteli na emporze I. 

Oprawę kościoła zapewniają nie tylko pięknie odre-

staurowane dzieła sztuki, złocenia, posadzka i par-

kiety, ale także nowy system iluminacji świetlnej. 

W kolejnych latach planujemy jeszcze wymianę ram 

zewnętrznych okien w  celu poprawy termoizolacji 

kościoła, a także adaptację podziemi czyli Lutheran-

eum oraz odnowienie elewacji zewnętrznych. Nie 

widzimy tego na co dzień, ale działania konserwa-

torskie objęły także krzyż na kopule kościoła.

Prace projektowe i remontowe trwały od 2015 

do 2019 roku. Cieszymy się, że, z  Bożą pomocą, 

pomimo różnych niespodziewanych wydarzeń, 

przebiegły bezpiecznie, sprawnie i bez poważnych 

zakłóceń. Efekt prac, który możemy dziś podziwiać 

to zasługa wielu osób z różnych firm i instytucji, któ-

rym winni jesteśmy wdzięczność i  którym chcemy 

dziś bardzo gorąco podziękować. W pracach projek-

towych, remontowych i  dotyczących wyposażenia 

wnętrz uczestniczyły: Pracownia projektowa inż. 

arch. Macieja Mazgaja, w tym Panowie Maciej Maz-

gaj i Patryk Ryczko, arch. Piotr Żabicki – projektant 

prac prowadzonych na kopule świątyni, główny wy-

konawca prac remontowych Mosaicon Maria Potz 

Igor Chalupec, fot. K. Kozerski
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Sp. z o.o. z Panami Michałem i Maksymilianem Pot-

zami na czele, 3Deiling Sp. z o.o., Ciałbud Sp. z o.o. 

pod kierunkiem prezesa Pawła Ciałkowskiego, El-

bit, Auruem, Pracownia Ludwisarska Jana Felczyń-

skiego, OpolKN Service Sp. z o.o., Almet, Woodart 

Lesława Cypryjskiego w  Warszawie, Mira-Klim 

Wentylacja-Klimatyzacja-Automatyka z  siedzi-

bą w  Legionowie, EBS Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Kiel-

cach, Nowy Styl Sp. z o.o., Kodymex Jacek Kodym, 

Rextorn Metalwork, Strzał-Flor, Mielczarek-Kulak 

Artystyczna Pracownia Wyrobów Oświetleniowych 

w Warszawie i Winda Warszawa Sp. z .o.o. 

W pracach remontowych czynnie uczestniczyli 

też pracownicy naszej Parafii, którym bardzo dzię-

kujemy za wszystkie dodatkowe godziny spędzone 

na placu budowy.

Jesteśmy wdzięczni za efektywną współpracę 

osobom i  instytucjom, które miały pod nadzorem 

prace budowlane: drogiej Pani inż. Jolancie Fabi-

szewskiej, która od początku do końca pełniła, wraz 

ze współpracownikami, nadzór nad sprawnym i bez-

piecznym przebiegiem inwestycji. Podziękowania 

należą się również Stołecznemu i  Mazowieckiemu 

Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Urzę-

dowi Miasta Warszawy, a  szczególnie Wydziałowi 

Architektury i Budownictwa, Państwowemu Inspek-

toratowi Nadzoru Budowlanego, Państwowemu 

Inspektoratowi Sanitarnemu oraz ekspertom w za-

kresie bezpieczeństwa pożarowego i  jednostkom 

Państwowej Straży Pożarnej uzgadniającym doku-

mentację w zakresie zabezpieczenia naszej świątyni.

Dziękujemy konserwatorom zabytków, którzy 

przeprowadzili konserwację ruchomych zabytków 

i  dzieł sztuki – obrazów Stefana Norblina, Paula 

Händlera, Wojciecha Gersona, rzeźby Józefa Trena-

rowskiego, zabytkowych mebli.

Dziękujemy także osobom, które zapewniały 

bezpieczeństwo prawne wszystkich naszych dzia-

łań: kancelarii SWKS, a  w  szczególności Pani mec. 

Marcelinie Sosnowskiej-Rudnik. A także naszym do-

radcom w zakresie pozyskiwania środków pomoco-

wych, w tym Panu Jackowi Kozłowskiemu.

Remont kościoła Świętej Trójcy był również bar-

dzo poważnym przedsięwzięciem finansowym, na 

które musieliśmy pozyskać środki z różnych źródeł. 

Bez współpracy instytucji finansujących nigdy nie 

dalibyśmy rady zmierzyć się z tym zadaniem. Ogó-

łem koszt remontu wyniósł ponad 24,5 mln złotych. 

Kwotą ponad 3 milionów złotych wsparł nas Euro-

pejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego wojewódz-

twa mazowieckiego). 1,5 miliona złotych otrzymali-

śmy z Miasta Stołecznego Warszawy. Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam 

dotacje na łączną kwotę 940 tysięcy złotych a z Mi-

nisterstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji 

otrzymaliśmy ponad 250 tysięcy złotych. Wszystkim 

darczyńcom i osobom zaangażowanym w proces po-

zyskiwania dotacji i środków pomocowych serdecz-

nie dziękujemy.

Największa część kosztów remontu została po-

kryta ze środków własnych Parafii, w tym kredytu 

inwestycyjnego zaciągniętego z Banku PKO BP SA. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Zarządowi, Dyrekcji 

Regionalnej oraz Dyrekcji i pracownikom I Oddzia-

łu Banku PKO BP SA za sprawne przeprowadzenie 

tego niestandardowego procesu kredytowego.

W  trudnym momencie oczekiwania na środ-

ki z kredytu nie zawahała się również przyjść nam 

z pomocą Parafia Ewangelicko-Augsburska z Łodzi, 

udzielając krótkoterminowej pożyczki. Jesteśmy 

Wam bardzo wdzięczni.

Wszystkie wymienione i nie wymienione z imie-

nia i nazwiska osoby, firmy i instytucje wniosły swój 

wielki wkład w prace renowacyjne. W imieniu Rad 

Parafialnych: poprzedniej i obecnej kadencji, a tak-

że wszystkich Parafian jeszcze raz bardzo Wam 

wszystkim dziękujemy i  zapraszamy w  przyszłości 

do kościoła na wydarzenia, które będziemy w  nim 

organizować.

W  imieniu obecnej Rady Parafialnej, która 

miała zaszczyt kontynuować i dokończyć prace re-

montowe składam gorące podziękowanie dla Rady 

Parafialnej poprzedniej kadencji z  Prezesem Rady 

ks. Proboszczem Piotrem Gasiem i  Wiceprezesem 

Rady, kuratorem Andrzejem Weigle na czele. Dzię-

kujemy za Waszą wizję, odwagę, czas i pracę włożo-

ną we właściwe przygotowanie i realizację remontu.
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Na koniec, podziękowania kierujemy również 

do naszych Sióstr i Braci z Parafii Świętej Trójcy. To 

dzięki środkom Parafii – za Waszą zgodą – udało się 

ten remont wykonać. To Wy zaufaliście nam i zgodzi-

liście się na zaciągnięcie kredytu na ten cel. I to Wy 

przez czas remontu cierpliwie znosiliście niewygody 

z nim związane. Dziś jednak, gdy jesteśmy w środku 

naszego kościoła możemy śmiało powiedzieć: Było 

warto! Dziękuję za uwagę.

Igor Chalupec,  
Wiceprezes Rady Parafialnej, Kurator Parafii

Po tych powitaniach zwierzchnik diecezji 
warszawskiej ks. bp Jan Cieślar odczytał 

słowa pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa 
Bożego: 

„Ty jesteś Bogiem czyniącym cuda!”

Psalm 77,15a

Przewielebny Księże, 
Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!

W 80. rocznicę zbombardowania i spalenia kościo-

ła Świętej Trójcy w Warszawie jako rodzina Diece-

zji Warszawskiej z  bólem i  smutkiem łączymy się 

we wspomnieniu tej ogromnej dla społeczności 

warszawskich ewangelików tragedii. Na szczęście 

jednak, Nasz Bóg jest Bogiem cudów, które przekra-

czają wszelkie zrozumienie. On potrafi ożywić, to co 

umarło, odbudować, to co zostało zniszczone, czego 

dowodem jest zarówno Wasza żywa i bardzo aktyw-

na wspólnota wiary, nadziei oraz miłości, jak i świeżo 

wyremontowany kościół parafialny. 

Jako Jednota Diecezji pragniemy również 

wspólnie z  Wami dziękować Wszechmocnemu za 

ten cud odrodzenia i odnowy, który sprawił rękoma 

wielu zaangażowanych ludzi i  instytucji. Jesteśmy 

przepełnieni dumą, mogąc każdorazowo przebywać 

w  odnowionym kościele Świętej Trójcy – kościele 

nie tylko pięknym, ale także wyjątkowym, będącym 

miejscem wielu istotnych oraz symbolicznych wyda-

rzeń dla całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-

go w Polsce. 

Jednym z takich wydarzeń z pewnością będzie 

druga odsłona uroczystości podpisania „Porozumie-

nia o partnerstwie” z parafią katedralną w Berlinie. 

Z tej okazji proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz 

słowa uznania za podjęcie wysiłku w dziele pojedna-

nia między narodami. Taka postawa jest ze wszech 

miar chrześcijańska oraz stanowi ewangeliczne 

świadectwo jednoczącej Bożej mocy we współczes-

nym świecie. 

W tym uroczystym dniu proszę przyjąć najser-

deczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa dla 

całej Waszej wspólnoty. Niechaj Dobry Bóg Was 

prowadzi, wyposaża we wszystko, co potrzebne 

w dziele niesienia chrześcijańskiego poselstwa oraz 

czyni nieustannie nowe cuda.

Pozostając z modlitwą

ks. bp Jan Cieślar

Ks. bp Jan Cieślar
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W czasie nabożeństwa czytania tekstów bi-
blijnych były w języku polskim, niemie-

ckim i szwedzkim. 
Kazanie w czasie nabożeństwa wygłosił 

zwierzchnik kościoła Ewangelicko-augsburskiego 
ks. bp Jerzy Samiec: 
 „Nie bój się bom Ja z Tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem 

twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię 

prawicą sprawiedliwości swojej.” Iz. 41,10

Drogie siostry i bracia w Panu naszym Jezusie 
Chrystusie!

Dzisiejsze nabożeństwo jest wyjątkowe. Składa się 

z wielu elementów. 

Chcemy wspominać jedną z  najczarniejszych 

kart z  historii tego miejsca. 16 września 1939 

roku bomby zapalające spowodowały pożar, który 

zniszczył budynek kościoła. To było bardzo cięż-

kie doświadczenie dla społeczności ewangelików 

Co roku w rocznicę spalenia kościoła przed 
ołtarzem układane były spalone fragmenty 

konstrukcji kopuły. I tym razem bezpośrednio 

Bp Jerzy Samiec podczas kazania, fot. A. Karska

pod centralną częścią kopuły ułożono te frag-
menty. Przedstawicie szkółki niedzielnej zapalili 
święcę i położyli różę przy tych szczątkach.

15.09.2019 r.  
Zapalenie świecy przy szczątkach  
spalonej kopuły.  
fot. A. Godfrejów-Tarnogórska

  



INFORMATOR Nr 4 (100) 2019

16

w pierwszych dniach wojny. Przeżywając dzisiejsze 

nabożeństwo chcemy też podziękować za tych, któ-

rzy w trudnym, powojennym czasie odbudowali ten 

kościół. To jednak nie wszystko. Dziś chcemy także 

podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił przepro-

wadzić w ostatnich latach gruntowny remont i na-

dać świątyni nowy wystrój. 

Nie sposób jednak aby nasze myśli, osiemdzie-

siąt lat po wybuchu wojny, nie biegły do tamtych 

tragicznych wydarzeń. Dwa tygodnie temu wspomi-

naliśmy wybuch wojny i jej konsekwencje, najpierw 

tutaj w  Warszawie a  dzień później w  berlińskiej 

Katedrze. 

Siedemnasty września Polakom zawsze będzie 

się kojarzył z napadem Związku Sowieckiego, który 

w ślad za Niemcami zaatakował Polskę, tym samym 

przypieczętowując jej całkowitą klęskę. Wracamy 

więc myślami do bardzo tragicznych wydarzeń i po-

ruszamy trudne tematy.

Wreszcie świętujemy podpisanie partnerstwa 

pomiędzy Parafią Św. Trójcy a  Parafią Katedralną 

w  Berlinie. Deklaracja wzajemnej współpracy jest 

możliwa tylko dlatego, że w ciągu ostatnich dziesię-

cioleci powojennych relacji między narodami Polski 

i Niemiec doszło do prawdziwego pojednania. Dziś 

nie patrzymy na siebie jako na wrogów, ale przyja-

ciół, którzy chcą iść razem w jednym kierunku. 

Każdy kto potrafi gotować wie, że gdy do przy-

gotowanej potrawy wrzuci się zbyt wiele różnych 

przypraw może w  efekcie powstać danie, które, 

oględnie mówiąc, nie będzie cieszyło się powodze-

niem wśród konsumentów. 

Czy jest możliwe aby w  jednym nabożeństwie 

połączyć tak wiele różnych wątków? Przywołanie 

tylko tych, tak różnych momentów z dziejów wska-

zuje na wielką dynamikę i  zmienne koleje losów. 

Przez to staje się obrazem przypominającym życie 

człowieka. 

Wiemy, że życie składa się z bardzo różnych ele-

mentów. Świetnie oddają to słowa Kaznodziei Salo-

mona (Kaz. Sal. 3, 1-11)

 

„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma 

swoją porę:

Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia 

i czas wyrywania tego, co zasadzono.

Jest czas zabijania i  czas leczenia; jest czas burzenia 

i czas budowania

Jest czas płaczu i  czas śmiechu; jest czas narzekania 

i czas pląsów.

Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni;

Jest czas pieszczot i  czas wstrzymywania się od 

pieszczot.

Jest czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowy-

wania i czas odrzucania.

Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milcze-

nia i czas mówienia.

Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas woj-

ny i czas pokoju.

Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi?

Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, 

aby się nimi trudzili.

Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wiecz-

ność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może po-

jąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca.”

Dlatego dziś miejmy odwagę wspomnieć trud-

ne chwile, które wynikały z chęci dominacji jednych 

nad drugimi. Ale miejmy odwagę także radośnie 

dziękować za wszystko dobre, które się wydarzyło. 

Dziś, z  perspektywy dziesięcioleci, jesteśmy 

świadomi wszystkich przyczyn, które pchnęły naro-

dy w odmęty straszliwej wojny. Czy oznacza to jed-

nak, że jesteśmy mądrzejsi i nie grożą nam te same 

niebezpieczeństwa? Obawiam się, że nie.

Dlatego tak ważne jest aby umieć głośno na-

zywać to, co dobre i mówić o tym co jest złe i nie-

bezpieczne. Nie przypadkowo czytamy dziś słowa 

z księgi proroka Izajasza: 

„Nie bój się bom Ja z Tobą, nie lękaj się, bom Ja 

Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, po-

deprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.”

Potrzebujemy odwagi aby odpowiedzialnie bu-

dować naszą przyszłość. Wszak wiemy, że pycha 

ludzka co pewien czas popycha nas w kierunku kon-

frontacji. A dzieje ludzkości są pełne wzlotów i upad-

ków. Po okresach, gdy panował pokój przychodziły 

katastrofy zawieruch wojennych.
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Dlatego dziś powinniśmy dziękować Panu Bogu 

za to co otrzymaliśmy, za możliwość budowania 

i  cieszenia się życiem oraz perspektywami jakie 

posiadamy.

Dlatego tak ważne, urastające wręcz do sym-

bolu, jest zawarcie partnerstwa pomiędzy Parafią 

Świętej Trójcy w  Warszawie a  Parafią Katedralną 

w Berlinie. Podpisanie tego partnerstwa ma swoje 

praktyczne znaczenie, dla wiernych obu parafii ale 

także dla obu Kościołów: Berlina Brandenburgii 

i  Górnych Łużyc oraz Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego w Polsce. 

Pozwólcie, że powrócę do obrazu gotowania po-

trawy zadając pytanie: Jaka przyprawa powinna być 

w niej dominująca? 

Jestem przekonany, że przede wszystkim 

wdzięczność. Mamy za wszystko dziękować. Dzię-

kujmy za wszystkie trudne doświadczenia. Nie wie-

my jaki miały one cel. Dziękujmy za odwagę tych, 

którzy narażając się milionom rodaków dążyli do 

przyznania się do winy, przeproszenia, przebaczenia 

i pojednania. Było to dzieło rozłożone na dziesięcio-

lecia i  kilka pokoleń mądrych przywódców. Wspo-

mnieć trzeba choćby Memorandum Wschodnie, list 

polskich biskupów katolickich czy mszę o pojedna-

nie w Krzyżowej, w której kanclerz Kohl i premier 

Mazowiecki przekazali sobie znak pokoju. Gest ten 

urósł do symbolu przyjacielskich stosunków Pol-

sko - Niemieckich po zerwaniu więzów komunizmu. 

W  listopadzie będziemy obchodzili 30-lecie tego 

wydarzenia.

Na koniec w „naszej potrawie” powinna znaleźć 

się przyprawa nadająca jej ostateczny, wyrazisty 

smak: odwaga odpowiedzialności za teraźniejszość 

i przyszłość.

W czasach, gdy odradzają się tendencje do nacjo-

nalizmów, gdy coraz częściej słyszy się retorykę wy-

kluczania grup społecznych z różnych powodów, gdy 

pojawiają się chęci konfrontacji, naszym obowiązkiem 

jest odważne przypominanie o tym, że zawsze w hi-

storii tego typu postawy prowadziły do nieszczęścia.

Bóg posyła swój Kościół do głoszenia Ewangelii 

pokoju. Daje również odwagę, wzmacnia i podpiera 

swoją prawicą. 

Czy sprostamy temu zadaniu? Czy kiedyś, za ko-

lejne osiemdziesiąt lat, nasi potomkowie będą mogli 

z wdzięcznością oceniać naszą postawę i działania, 

dziękując za to, że stanęliśmy na wysokości zadania? 

Czy może odwrotnie, stwierdzą, że zaniedbaliśmy 

prorockiego urzędu ostrzegania?

„Nie bój się bom Ja z Tobą, nie lękaj się, bom Ja 

Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, po-

deprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.”

Amen

  

PODPISANIE POROZUMIENIA MIĘDZY PARAFIĄ EWANGELICKO-
-AUGSBURSKĄ ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE 

A NADPROBOSTWEM I KATEDRĄ W BERLINIE

Po zakończeniu nabożeństwa spowiednio-
-komunijnego, przedstawicielka Rady Pa-

rafialnej dr Emilia Klein-Dębek odczytała tekst 
porozumienia o współpracy partnerskiej między 
Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy 
w Warszawie a Nadprobostwem i Katedrą w Ber-
linie, po czym nastąpił akt podpisania dokumen-
tu. W imieniu Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 
podpisy złożyli: Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr 

Gaś i wiceprezes Rady Parafialnej Igor Chalupec, 
a w imieniu Nadprobostwa i Katedry w Berlinie 
Przewodniczący Kolegium Katedralnego Volker 
Faigle oraz Kaznodzieja Katedralny ks. Thomas 
C. Müller 

Następnie wysłuchaliśmy wystąpień: prze-
wodniczącego Kolegium Katedralnego z Berlina 
dr h.c. Volkera Faigle i proboszcza Parafii Świętej 
Trójcy w Warszawie: 
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Drogi Księże Proboszczu, 
szanowna Rado Parafialna, drodzy Parafianie 
Parafii Św. Trójcy,
drodzy Goście!

Z wielką radością pragnę Państwu w dzisiejszym, pa-

miętnym dniu przekazać pozdrowienia od Kolegium 

Katedralnego i  całej społeczności Nadprobostwa 

i Katedry w Berlinie. Z wdzięcznością i pokorą stoję 

przez Wami razem z przybyłą z Berlina delegacją na-

szej parafii oraz Berlińskiego Chóru Państwowego 

i Katedralnego.

Nasze serca wciąż przepełnia wspomnienie 

o nabożeństwie, które odbyło się 1 września w Ka-

tedrze Berlińskiej, upamiętniającym napaść nie-

mieckich sił zbrojnych na Wasze Państwo i  jego 

zniszczenie 80 lat temu. Oprócz wielkiej radości, 

jaką napawa nas partnerstwo, które zawieramy 

Dr Emilia Klein-Dębek odczytuje tekst umowy,  
fot. A. Karska

podczas dzisiejszego nabożeństwa, nie możemy 

i nie chcemy pomijać obciążającej nas historii. Dla-

tego stoję tu również w pokorze, zwłaszcza dzisiaj, 

w przeddzień 80. rocznicy zniszczenia Kościoła Św. 

Trójcy. Bezprzykładna polityka wyniszczenia i nazi-

stowskich Niemiec w dniu 16 września 1939 roku 

nie zatrzymała się również przed tym - dziś odbudo-

wanym i pięknie wyremontowanym - kościołem. To 

nas, gości z Niemiec, szczególnie w dzisiejszym dniu, 

przepełnia wstydem i żalem.

Tym bardziej jesteśmy głęboko poruszeni, że 

mimo tej bolesnej przeszłości, o której nie można za-

pomnieć, możemy przypieczętować nasze Partner-

stwo – dwa tygodnie temu w  Katedrze Berlińskiej 

i dzisiaj tu w Warszawie.

Jest to dar, który zawdzięczamy sile naszej 

chrześcijańskiej wiary, która nas zachęciła do bu-

dowania mostów porozumienia i  otwierania drzwi 

pojednania. Dziękuję Ci, drogi Bracie Proboszczu, 

że w  Berlinie wyciągnęliście do nas rękę w  geście 

pojednania, głęboko nas to poruszyło. Pragniemy 

tę dłoń z  wdzięcznością ująć i  z  Wami wszystkimi 

z radością i optymizmem przejść przez drzwi nadziei 

i przebaczenia. W tym miejscu serdecznie dziękuję 

ks. Justusowi Werdinowi, który pomógł nam zbudo-

wać ten most prowadzący z Berlina do Warszawy.

Od pierwszego dnia rozmów na temat nawiąza-

nia partnerstwa pomiędzy naszymi parafiami zna-

leźliśmy w Parafii Św. Trójcy otwarte serca, gotowe 

na porozumienie i  pojednanie, oraz wielką chęć 

współpracy. Dziękuję, że jeszcze raz tak wyraźnie 

podkreśliliście to przy okazji Waszej wizyty w Ber-

linie wraz z  wspaniałym chórem Parafii Św. Trójcy 

dwa tygodnie temu.

Drodzy parafianie i goście. Nie chcemy poprzez 

nasze partnerstwo uprawiać polityki polsko-niemie-

ckiej, a raczej z bogactwa naszej wiary i mocy Du-

cha Świętego wnieść nasz skromny, a jednak ważny 

wkład w to, by Dobra Nowina pojednania i miłości 

torowała sobie drogę pomiędzy naszymi parafiami 

i naszymi krajami. Tak właśnie możemy i pragniemy 

z zadowoleniem i radością patrzeć w przyszłość. To 

będzie dobry i  ekscytujący wspólny czas. Jestem 

o tym przekonany.
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Bardzo się na to cieszymy, a Pana Kościoła pro-

simy, by zechciał hojnie pobłogosławić partnerstwo 

pomiędzy naszą berlińską i  Waszą warszawską 

parafią.

Zaś w  tym duchu, zapraszam wszystkich ser-

decznie do Berlina, a  przede wszystkim i  z  całego 

serca do Katedry Berlińskiej.

dr h.c. Volker Faigle 
Przewodniczący Kolegium Katedralnego  

Nadprobostwa i Katedry w Berlinie

Panie Przewodniczący Collegium Berlińskiej 
Katedry doktorze Feigle,
Drogi Księże Müller, 
Siostry i Bracia w Chrystusie,
P.T. Zebrani w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
i łączący się z nami za pośrednictwem transmisji 
internetowej, 

W  miniony poniedziałek uczestniczyłem w  nabo-

żeństwie w  bazylice św. Bartłomieja w  Rzymie. To 

kościół, który Jan Paweł II wyznaczył jako miejsce 

wspominania i  zachowania pamięci o  nowych mę-

czennikach i  świadkach wiary w  XX i  XXI wieku. 

Zebrani tam chrześcijanie z  Polski i  Niemiec wraz 

ze Wspólnotą Sant’Egidio wspomnieli w wieczornej 

liturgii śp. ks. bp. Juliusza Burschego. W trakcie na-

bożeństwa na ołtarzu poświęconym pamięci ofiar 

Umowę podpisuje  Przewodniczący Kolegium Katedralnego Volker 
Faigle, fot. K. Kozerski

Umowę podpisuje Kaznodzieja Katedralny ks. Thomas C. Müller, 
fot. K. Kozerski

  

nazizmu obok pamiątki przypominającej między in-

nymi męczennika ojca Maksymiliana Kolbe, 9 wrześ-

nia 2019 roku został złożony w liturgicznym akcie 

list biskupa Juliusza Burschego napisany 15 czerwca 

1941 r. w obozie koncentracyjnym Sahchsenhausen. 

Piękny poruszający list do rodziny w  Warszawie 

ma przypominać wszystkim modlącym się w bazy-

lice św. Bartłomieja w Rzymie o świadectwie wiary 

Juliusza Burschego - chrześcijanina niemieckiego 

pochodzenia, Polaka z  wyboru, ewangelika z  War-

szawy, byłego proboszcza naszej Parafii, biskupa 

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w  Polsce. To 

poruszający akt budujący Kościół Powszechny!

Kiedy zwiedzaliśmy tę bazylikę przed wieczor-

ną liturgią wspomnienia i  upamiętnienia bp. Juliu-

sza Burschego, stanęliśmy także przed ołtarzem, 

przy którym wspomina się męczenników Bliskiego 

Wschodu i Azji. Na ołtarzu jest umieszczony zeszyt, 

który należał do Abish Masih`a – chłopca z Pakista-

nu, ucznia ze szkoły pokoju Wspólnoty Sant’Egidio 

w Lahore. Abish został zabity 15 marca 2015 roku 

w ataku terrorystycznym na rzymskokatolicki koś-

ciół w  Yohannabadzie. W  swoim zeszycie napisał: 

„Co to jest wspólnota? To różni ludzie, którzy są ra-

zem i współpracują ze sobą, żeby czynić świat lep-

szym.” To proste, piękne i  prawdziwe świadectwo 

dziecka, chrześcijanina z Pakistanu!

Ks. bp Markus Dröge w swoim kazaniu wygło-

szonym 1 września 2019 r. w  katedrze berlińskiej 
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zwrócił się do nas wszystkich zgromadzonych na 

nabożeństwie pojednania w następujących słowach:

„To co dziś robimy, wcale nie jest oczywiste. To 

wielki dar, który możemy dzisiaj przyjąć…To że tu 

dzisiaj jesteście, to dla nas wielki znak, który przyj-

mujemy z wdzięcznością. Razem z nami dajecie dzi-

siaj znak pojednania. Głęboko mnie to porusza. „

To nie jest samo przez się zrozumiałe, że jeste-

śmy wspólnotą różnych ludzi, którzy gromadzą 

się i jednoczą, aby czynić świat lepszym. To nie jest 

samo przez się zrozumiałe, że możemy wybaczyć, 

pojednać się i żyć dla pokoju. To wielki dar i radość, 

że wolno nam być razem i jednoczyć się w świątyni 

podniesionej z popiołów, w której modlą się ewan-

gelicy oraz inni chrześcijanie różnych tradycji. To 

dar i  radość dla nas, że w  tym miejscu ludzie róż-

nych przekonań i  światopoglądów odnajdują dla 

siebie miejsce zatrzymania i refleksji. To dar dla nas, 

że wolno nam dawać świadectwo wybaczenia, po-

jednania i  pokoju. To wielki dar, ale zarazem także 

wielkie zadanie, które przyjmujemy! Cieszymy się, 

że możemy ten dar i  zadanie przyjmować z  Wami 

wszystkimi zgromadzonymi w kościele Świętej Trój-

cy, z naszymi Siostrami i Braćmi z partnerskiej Parafii 

katedralnej w Uppsali i z naszymi Siostrami i Braćmi 

z partnerskiej Parafii Katedralnej w Berlinie!

Niech Bóg nam błogosławi w  przyjmowaniu 

i pielęgnowaniu Jego darów dla dobra wspólnego!

Ks. Piotr Gaś

Podpisuje ks. Piotr Gaś, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy,  
fot. K. Kozerski

Podpisuje Igor Chalupec, wiceprezes Rady Parafialnej,  
fot. K. Kozerski

Po podpisaniu umowy, fot. K. Kozerski
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Porozumienie o współpracy partnerskiej
 

między

Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie 
a 

Nadprobostwem i Katedrą w Berlinie

w ramach przyjacielskiej współpracy między Ewangelickim Kościołem  
w Berlinie-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc  

oraz  
Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce

„Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć.“ 

Obj. 3, 8

Od wieków Polskę i Niemcy łączy burzliwa historia. Trudno znaleźć dwa inne sąsiadujące 
kraje, których relacje byłyby w takim stopniu obciążone historycznymi wydarzeniami 
jak stosunki między naszymi narodami. Parafie Świętej Trójcy w Warszawie oraz 
Nadprobostwo i Katedra w Berlinie chcą w ramach partnerskiej współpracy wnieść 
swój wkład w konstruktywną, pojednaną i zorientowaną na pokój przyszłość między 
naszymi społeczeństwami.

Nasza chrześcijańska wiara zachęca nas do budowania mostów porozumienia 
i pojednania. Niniejsze Porozumienie o współpracy partnerskiej między naszymi 
Zborami w Warszawie i Berlinie zawarte w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny 
światowej 1 września 1939 r. postrzegamy jako kolejny i wymierny krok na drodze do 
pojednania między dwoma Kościołami i narodami.

Nasze partnerstwo chcemy kształtować w duchu siostrzano-braterskiej miłości, nie 
zapominając przy tym o trudnych kartach naszej historii.
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– 2 –

Jako instrumenty partnerskiej współpracy postrzegamy m. in.:

	wspieranie wymiany i kontaktów między członkami naszych Parafii, 

	wspólne projekty edukacyjne i młodzieżowe, 

	wymianę w zakresie muzyki kościelnej poprzez udział chórów i muzyków  
w nabożeństwach i innych wydarzeniach muzycznych,

	wspólne sympozja, warsztaty i seminaria,

	współudział w życiu naszych Parafii,

	wzajemne wspieranie się przy zwiastowaniu Ewangelii i modlitwę za siebie 
nawzajem.

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i dwóch  
w języku niemieckim.

Porozumienie wchodzi w życie w dniu 1 września 2019 roku i będzie podlegało ocenie 
po pięciu latach.

Berlin, w 11. Niedzielę po Trójcy Świętej, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,  
1 września 2019 r. 

Warszawa, w 13. Niedzielę po Trójcy Świętej, w przeddzień 80. rocznicy spalenia kościoła 
Świętej Trójcy w Warszawie przez niemieckiego najeźdźcę, 15 września 2019 r.

ks. Piotr Gaś
Prezes Rady Parafialnej 

Parafii Świętej Trójcy w Warszawie

Volker Faigle
Przewodniczący Kolegium Katedralnego

Nadprobostwa i Katedry w Berlinie

Igor Chalupec
Wiceprezes Rady Parafialnej

Parafii Świętej Trójcy w Warszawie

ks. Thomas C. Müller
Kaznodzieja Katedralny

Nadprobostwa i Katedry w Berlinie
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SŁOWA POZDROWIENIA ZE SZWECJI

Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali pozdro-
wień z parafii katedralnej z Uppsali, które 

odczytał ks. Jonas Lindberg.

Drodzy Bracia i Drogie Siostry w Chrystusie, 

Przywozimy Wam pozdrowienia z  Uppsalskiej Pa-

rafii Katedralnej w Szwecji. Jesteśmy tu dzisiaj, by 

dzielić z  Wami radość z  powodu Waszego pięk-

nego kościoła oraz rozwoju Waszej współpracy 

ponadgranicznej. 

Tego lata pojechałem obejrzeć inny piękny 

kościół: Basilica de la Sagrada Família w Barcelonie, 

w Hiszpanii. Kiedyś miał on reputację kościoła, któ-

ry nigdy nie zostanie ukończony, teraz mówi się, że 

projekt zostanie sfinalizowany za siedem lat. Wy-

obrażam sobie, że tam również będą świętować ten 

dzień, tak jak my dzisiaj.

La Sagrada Família jest wypełniona symboli-

zmem. Jej architekt Antonio Gaudí umieścił na 

przykład przy wschodnim wejściu do kościoła dwa 

kameleony jako przypomnienie o ciągłej potrzebie 

przemiany Kościoła.

Dotyczy to również nas, jako żywych części Koś-

cioła. Tak jak czytamy w  I  Liście Piotra: „I  wy sami 

jako kamienie żywe budujcie się w  dom duchowy, 

w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary 

przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.” (I P 2:5).

Zatem radujmy się dzisiaj z  powodu wielkiego 

osiągnięcia, jakim była renowacja tego kościoła. 

I przemieniajmy się z Bożej łaski na podobieństwo 

Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, aż któregoś 

dnia On powróci w  swej chwale. Odnawiajmy się 

i zmieniajmy dalej, w przyjaźni, przez wiarę.

Amen.

Ks. Jonas Lindberg

ks. Jonas Lindberg (Uppsala), fot. K. Kozerski

  

WYSTĄPIENIE MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ADAMA STRUZIKA

Ekscelencje Księża Biskupi, Przewielebni Księża 
z Księdzem Proboszczem Parafii Świętej Trójcy, 
Członkowie Wspólnoty, Goście zagraniczni, 
Szanowni Państwo, 

80 lat temu wybuchła największa w historii, trwają-

ca sześć lat wojna – II wojna światowa. Rozpoczęła 

się 1 września 1939 r. agresją Niemiec na Polskę. Ta 

tragiczna data zostanie w  pamięci nas wszystkich. 

Wojna bowiem zebrała śmiertelne żniwo, odciskając 

piętno na obywatelach wszystkich państw biorących 

w  niej udział. Zostawiła za sobą blisko 33 miliony 

ofiar wśród ludności cywilnej oraz traumę, z którą 

musieli i muszą mierzyć się Ci, którzy ocaleli. Cier-

piało także nasze dziedzictwo. Wśród miast, których 

rozwój został brutalnie przerwany jest Warszawa, 

która wskutek niemieckich ataków zamieniła się 

w zgliszcza. 

W  zgliszcza zamienił się również kościół, 

który 16 września 1939 r. spłonął w  wyniku 
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bombardowania. Znaleźli się jednak ludzie, którzy 

podjęli się heroicznego zadania jego odbudowy. 

Udało się i  dziś ewangelicko-augsburski kościół 

na pl. Małachowskiego 1 wskazany jest jako jedno 

z  najwybitniejszych dzieł protestanckiej architek-

tury sakralnej osiemnastowiecznej Europy i  jeden 

z najwspanialszych obiektów okresu klasycyzmu. 

Kościół Świętej Trójcy to miejsce wyjątko-

we, które włączy chrześcijan różnych wyznań. To 

właśnie tu przychodzą wszyscy ci, którzy nie tylko 

chcą się pomodlić, ale też szukają  ciszy, spokoju, 

wytchnienia od chaosu codziennego życia. Jest to 

niezwykle ważne, bowiem współczesny świat nie 

pozostawia zbyt wiele przestrzeni do zadumy, re-

fleksji i  dialogu. Jednak działalność kościoła jest 

znacznie szersza. Odbywają się tu liczne wystawy 

i  koncerty. Tym samym kościół staje się ważnym 

miejscem budowania i umacniania wzajemnego sza-

cunku, stwarza też  warunki do integracji religijnej 

międzypokoleniowej. Warto w  tym miejscu przy-

wołać utworzony z inicjatywy parafii Ekumeniczny 

Uniwersytet Trzeciego Wieku skupiający seniorów 

z różnych kościołów, a także agnostyków. 

Cieszę się, że kościół stale rozwija się i aktywnie 

sięga po środki zewnętrzne. Jako samorząd woje-

wództwa mamy również w tym swój udział. Od lat 

wspieramy bowiem mazowieckie zabytki sakral-

ne – kościoły i nekropolie, kierując na ich ochronę 

zarówno środki własne jak i unijne w ramach reali-

zowanego przez nas Regionalnego Programu Ope-

racyjnego. Właśnie dzięki środkom unijnym kościół 

Świętej Trójcy w Warszawie jest dziś miejscem do-

stosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Możliwa była także renowacja budynku, w  tym 

kopuły i latarni, czyli znajdującej się na jej szczycie 

okrągłej nadbudówki z  oknami. Niegdyś mawiano, 

że bez tej kopuły nie ma Warszawy ani jej panora-

my i ja się z tym zgadzam. Kościół podąża z duchem 

czasu i  potrzebami społeczeństwa. Udało mu się 

stworzyć  nowoczesny system iluminacji, a  ze spe-

cjalnie przygotowanej Sali mogą korzystać rodzice 

z dziećmi. To oczywiście jedynie niewielki fragment 

przeprowadzonych prac, na które przekazaliśmy 

parafii w  ramach naszego programu operacyjnego 

ponad 3,5 mln zł. Ich rezultat jest tak wyjątkowy, że 

remont kościoła Świętej Trójcy w Warszawie został 

zgłoszony do konkursu Lider Zmian organizowane-

go przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Progra-

mów Unijnych. 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiej-

sze nabożeństwo dziękczynne z okazji zakończenia 

generalnego remontu kościoła oraz uroczyste pod-

pisanie „Porozumienia o Partnerstwie” z Nadprobo-

stwem i Katedrą w Berlinie. Jestem dumny, że dziś 

możemy podziwiać efekty współpracy pomiędzy 

parafią, samorządem i stroną rządową. Życzę Pań-

stwu dalszego rozwoju i niepoprzestawania w pra-

cy na rzecz tworzenia miejsca tak otwartego na 

wszystkich.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
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Po nabożeństwie uczestnicy nabożeństwa zo-
stali zaproszeni na poczęstunek do namiotu 

ustawionego przed kościołem. A poza tym, przed 
kościołem ustawione były stoiska Polskiej Rady 
Ekumenicznej, Diakonii Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego, Ekumenicznego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku. Można było porozmawiać 
z pracownikami i wolontariuszami tych gremiów 

i dowiedzieć się o ich działalności. W kościele 
na drugiej emporze ustawiono wystawę fotogra-
ficzną przedstawiającej kościół Świętej Trójcy 
od najwcześniejszych czasów poprzez zniszcze-
nia wojenne, odbudowę i stan obecny, a także 
fotografie przedstawiające ważne wydarzenia  
parafialne. 

 


Poczęstunek pod namiotem, fot. A. Karska

Wystawa fotograficzna, 
fot. A. Karska

Stoisko Diakonii Polskiej, fot. A.Karska
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ODPOWIEDZIALNI ZA POJEDNANIE 
I PRZYSZŁOŚĆ

Ewangelickiego Westfalii, oraz bp Jerzy Samiec, 
prezes PRE i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce. Bp Kurschus zwróciła 
uwagę na cierpienie, które wyszło z Niemiec pod-
czas wojny. – Szczerze i otwarcie przyznajemy się do tej 
historii oraz do odpowiedzialności, która dla nas z tego 
wynika: odpowiedzialności za pojednanie z naszymi pol-
skimi sąsiadami oraz za pokój w Europie – powiedzia-
ła. Bp Samiec podkreślił, że oprócz wspominania 
trudnych wydarzeń trzeba pamiętać o osiągnię-
ciach w zakresie pojednania i o dobrych dzisiaj 
relacjach młodych Polaków i Niemców. - To po-
zwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość i oczekiwać 
jej wspólnego budowania w Europie - mówił

Podczas liturgii czytane były teksty z Księ-
gi Rodzaju, Ewangelii Jana i Dziejów Apostol-
skich. Teksty biblijne i intencje modlitewne 
czytali przedstawiciele Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Grupy Robo-
czej Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech 
i wolontariuszka Stowarzyszenia „Zeichen der 
Hoffnung – Znaki Nadziei”. Śpiewał młodzie-
żowy chór prawosławny. Prezentowane były też 

Nabożeństwo 
31.08.2019 r. w kościele 
Świętej Trójcy

W związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej 
wojny światowej w Warszawie odbyło się 
polsko-niemieckie nabożeństwo ekumenicz-
ne na rzecz pamięci i pokoju. – Pamiętanie 
nie jest łatwym ćwiczeniem. Czasami jest 
wielkim wyzwaniem, które jednak na koniec 
może mieć uzdrawiający skutek – mówiła bp 
Annette Kurschus z Kościoła Ewangelickie-
go w Niemczech. – Bolesna lekcja drugiej 
wojny światowej przynagla nas do myślenia 
o przyszłości i brania odpowiedzialności za 
świat – podkreślał prezes Polskiej Rady Eku-
menicznej bp Jerzy Samiec.

Nabożeństwo miało miejsce 31 sierpnia 
w kościele ewangelicko-augsburskim Świę-

tej Trójcy w Warszawie. Zostało zorganizowane 
z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) 
i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD).

Zebranych przywitali współprzewodniczący 
Komisji Kontaktów PRE i EKD: bp Annette 
Kurschus, przedstawicielka Rady EKD ds. kon-
taktów polsko-niemieckich i prezeska Kościoła 
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obrazy ukraińskiej artystki Alisy Temchenko, któ-
re wyrażały treściową klamrę nabożeństwa: od 
świadectw cierpienia, przez kroki pojednania po 
obraz nowego domu w Europie.

Uczestnicy nabożeństwa mieli możliwość 
spojrzenia na ostatnie osiemdziesiąt lat historii 
relacji między Polską a Niemcami. Swoje świa-
dectwa przedstawiły osoby poszkodowane przez 
wojnę, ludzie zaangażowani w proces pojednania 
polsko-niemieckiego, a także wolontariusze pra-
cujący w obu krajach.

Świadectwa cierpienia
Stanisław Zalewski, polski były więzień nazistow-
skich obozów koncentracyjnych, mówił o rzeczy-
wistości obozowej: zabijaniu ludzi w komorach 
gazowych, walce o pożywienie, samobójstwach 
więźniów. Agnieszka Milbrandt przedstawiła 
wspomnienia swojej matki – Marii Milbrandt, 
która w czasie wojny należała do Armii Krajowej, 
w powstaniu warszawskim była sanitariuszką, zaś 
po jego upadku znalazła się w obozach dla jeń-
ców wojennych. W czasie okupacji w ostatniej 
chwili uniknęła rozstrzelania. „To koszmarne 
uczucie, gdy każde kroki za mną mogły świad-
czyć, że za chwilę skończy się życie. I chyba nie 
o to życie tu chodziło, tylko o to potworne upo-
korzenie i poczucie upodlenia. Nie za to, co się 
robi, tylko za to, kim się jest – podczłowiekiem” 
– napisała w swych wspomnieniach Maria Mil-
brandt.

Niemiecki duchowny ewangelicki ks. Hans-
-Henning Neß opowiadał o tym, jak w wieku 
dziewięciu lat został przymusowo wysiedlony 
wraz z rodziną z Dolnego Śląska, a także o losie 
Niemców, którzy musieli – tak jak jego rodzina 
– opuścić ziemie, które po wojnie znalazły się 
w granicach Polski. – Im byłem starszy, tym bardziej 
sobie uświadamiałem, jaką katastrofę stanowiła dru-
ga wojna światowa dla Niemców i sąsiadujących z nimi 
narodów, zwłaszcza Polaków. Po tej katastrofie nastą-
piła kolejna: Związek Radziecki przekształcił Europę 
Wschodnią w wielkie więzienie dla narodów. We mnie, 
tak jak w wielu innych osobach, pojawiło się przekonanie, 

że trzeba uczynić wszystko, by takie katastrofy więcej się 
nie zdarzały – powiedział.

Kroki pojednania i wymiany wolontariuszy
W dalszej części nabożeństwa przypomniano 
o procesie pojednania polsko-niemieckiego. Mó-
wiono o takich inicjatywach, jak Ewangelickie 
Stowarzyszenie na rzecz Spotkania Wschód-
-Zachód, Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung 
– Znaki Nadziei” czy zainicjowane w tym roku 
partnerstwo między ewangelicką Parafią Kate-
dralną w Berlinie a Parafią Ewangelicko-Augs-
burską św. Trójcy Warszawie. Przypomniano 
dwa bardzo ważne dokumenty z 1965 r.: Memo-

Stanisław Zalewski, polski były więzień nazistowskich obozów 
koncentracyjnych

Agnieszka Milbrandt czyta wspomnienia wojenne swojej matki 
Marii Milbrandt
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randum Wschodnie Kościoła Ewangelickiego 
w Niemczech oraz list rzymskokatolickich bisku-
pów polskich do niemieckich. Pierwszy rozliczał 
się ze skomplikowaną historią drugiej wojny świa-
towej, wskazując, że niesprawiedliwe wypędzenia 
ludności niemieckiej były częścią nieszczęścia, 
które Niemcy ściągnęli na siebie i inne narody. 
Drugi nawoływał do wzajemnego przebaczenia.

Swoje świadectwa zaprezentowali również wo-
lontariusze: Niemka Hannah Westphal, realizują-
ca w Polsce projekt Stowarzyszenia „Zeichen der 
Hoffnung – Znaki Nadziei” i Polak – Michał Kar-
ski który przed laty był wolontariuszem w jednym 
z domów opieki dla seniorów w Niemczech.

Pamięć i odpowiedzialność
Kazania wygłosili bp Annette Kurschus i bp 
Jerzy Samiec. – Przypominanie nie jest łatwym ćwi-
czeniem. Porusza wrażliwe rany w sercu tych, którzy 
przeżyli tę historię na własnej skórze. Zrywa ledwo 
zasklepione blizny, które nagle znowu zaczynają boleć. 
W obliczu winy i wstydu, które przez całe życie się nie 
przedawnią, w obliczu milczenia, które paraliżuje nawet 
tych, którzy urodzili się później – mówiła niemiecka 
duchowna. Skrytykowała również próby odcięcia 
się od historii wojennej i próby jej zakłamywania 
w imię „głuchej dumy narodowej”. Nazwała to 
„niebezpiecznym szyderstwem” z wieloletniej 
pracy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. 
– Pamiętanie nie jest łatwym ćwiczeniem. Czasami jest 

wielkim wyzwaniem, które jednak na koniec może mieć 
uzdrawiający skutek – przekonywała.

Bp Jerzy Samiec, wspominając tragiczne wy-
darzenia drugiej wojny światowej, zwrócił uwagę 
na przekraczanie granic i to, co je poprzedziło: 
fałszywą naukę o wyższości jednego człowieka 
nad drugim. – Niestety, dla własnych korzyści Kościo-
ły błogosławiły armaty i ideologię faszyzmu i nazizmu. 
A ci, którzy zaprotestowali, ponosili konsekwencje stania 
po stronie Prawdy. Opór tych nielicznych nie unieważnia, 
ani nie pomniejsza odpowiedzialności i kompromitacji 
Kościołów, które zamiast wsłuchiwać się w głos Zbawi-
ciela wybierały zdradę Ewangelii i krzyk przywódców, 
mówiących to, co chciały usłyszeć tłumy, i cynicznie do-
tykających najniższych instynktów – mówił prezes 
PRE. Podkreślił również, że bolesna lekcja dru-
giej wojny światowej przynagla nas do myśle-
nia o przyszłości i wzięcia odpowiedzialności 
za świat. W tym kontekście przywołał sytuację 
uchodźców oraz kwestię ochrony klimatu. – Na-
pięcia, jakie się rodzą, budzą stare demony. Jak łatwo 
manipulować ludźmi, gdy karmi się w nich różne lęki lub 
wmawia, że inni są zagrożeniem. Niestety, także po obu 
stronach Odry znowu pojawiają się hasła wykluczające 
innych. Zamiast budowania mostów porozumienia two-
rzy się stare-nowe fronty walki – ubolewał. Wymienił 
też trzy narzędzia, za pomocą których chrześ-
cijanie mogą wziąć odpowiedzialność za świat: 
zaangażowanie w sprawy społeczne, mówienie 
o zagrożeniach i wpływanie na przywódców oraz 
modlitwa.

Pozdrowienia i nagroda za zaangażowanie 
na rzecz pojednania
Podczas nabożeństwa pozdrowienia przekaza-
li: ambasador Niemiec Rolf  Nikel, przewodni-
czący Rady ds. Ekumenizmu rzymskokatolickiej 
Konferencji Episkopatu Polski bp Krzysztof  
Nitkiewicz i przewodniczący Grupy Roboczej 
Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech ar-
cyprezbiter Radu Constantin Miron. Natomiast 
pozdrowienia prezydenta Polski Andrzeja Dudy 
przekazała jego doradczyni Agnieszka Lenarto-
wicz-Łysik.

Bp Annette Kurschus
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Podczas nabożeństwa została wręczona na-
groda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce im. Anny Wazówny, którą otrzymało 

Przyznanie Nagrody im. Anny Wazówny Stowarzyszeniu 
„Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei”. Ks. Hermann Düringer 

(przewodniczący stowarzyszenia) i ks. Adam Malina (prezes 
Synodu Kościoła E-A w Polsce)

Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung – Znaki 
Nadziei” za „zaangażowanie na rzecz pojednania 
polsko-niemieckiego oraz za budowanie mostów 
pomiędzy naszymi narodami i Kościołami”. Sto-
warzyszenie to powstało w 1977 r. z inicjatywy 
niemieckich Kościołów ewangelickich. Celem 
jego działalności jest pomoc ofiarom przemocy 
narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie by-
łym więźniom obozów koncentracyjnych. Stowa-
rzyszenie organizuje dla nich wsparcie materialne, 
wczasy, a także opiekę na starość. Ponadto inicjuje 
spotkania z nimi w szkołach, przygotowuje dysku-
sje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, 
wysyła też wolontariuszy do Polski. Polska Rada 
Ekumeniczna jest partnerem „Znaków Nadziei” 
w organizacji pomocy dla byłych więźniów nazi-
stowskich obozów koncentracyjnych.

Źródło: ekumenia.pl
Zdjęcia: Michał Karski

WSPOMNIENIE BP. JULIUSZA BURSCHEGO 
W RZYMIE

Na wyspie Tyberiackiej w Rzymie znajdu-
je się bazylika św. Bartłomieja, która od 

2000 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 
jest miejscem wspominania świadków Chrystusa 
różnych wyznań z XX w i czasów najnowszych. 
Poszczególne kaplice boczne kościoła poświę-
cone są chrześcijanom, którzy w różnych re-
gionach świata (Afryka, obie Ameryki, Europa, 
Daleki Wschód, Azja Południowo-wschodnia) 
byli prześladowani z powodu swojej wiary i po-
nieśli śmierć. W kościele znajduje się także miej-
sce poświęcone ofiarom komunizmu i nazizmu. 
Bazyliką opiekuje się wspólnota Sant’Egidio  
(Św. Idziego) – to rzymskokatolicka wspólno-
ta apostolatu świeckich, która powstała w 1968 
r. i działa w 73 krajach, także w Polsce. W ra-
mach swojej działalności wspiera bezdomnych, 
dzieci ulicy, osoby chore, starsze, więźniów 

i uchodźców. Co roku organizuje Ekumeniczną 
Liturgię Męczenników. 

Właśnie w tej Bazylice odbyło się w dniu 
9 września 2019 roku uroczyste nabożeństwo 

Podczas nabożeństwa w Rzymie 9.09.2019 r.
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upamiętniające biskupa Juliusza Burschego. Pod-
czas uroczystości, której przewodniczył bp Amb-
rogio Spreafico, przedstawiciele rodziny Anna 
Łupienko i Stefan Gardawski, wraz ze zwierzch-
nikiem Kościoła bp. Jerzym Samcem przekazali 
Wspólnocie Sant’Egidio list napisany przez bp. 
Juliusza Burschego z obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen. Kościół Ewangelicko-Augs-
burski reprezentowali także ks. Piotr Gaś, Pro-
boszcz Parafii św. Trójcy w Warszawie oraz ks. 
Waldemar Szajthauer, Proboszcz Parafii w Wiśle 
Centrum oraz Anna Wrzesińska, koordynatorka 
kontaktów zagranicznych Kościoła. 

„Wyjazd do Rzymu i uroczystości w koście-
le św. Bartłomieja były ważnym momentem dla 
ekumenii. Jednocześnie był to ważny moment 
dla naszej rodziny. To jest wzruszające, że mój 
Pradziadek, zwierzchnik Kościoła luterańskiego 
w Polsce, został pośmiertnie doceniony przez 
innych chrześcijan. Całe to wydarzenie było dla 
mnie miłym zaskoczeniem, wynikającym z reflek-
sji, że jeszcze po tylu latach od śmierci Pradziad-
ka, Jego postawa oraz dzieło życia przynosi nadal 
swoje owoce”. (Anna Łupienko, prawnuczka ks. 
bp J. Bursche)

Inicjatywa uczczenia biskupa Juliusza Burs-
chego wyszła ze strony Niemieckiego Komite-
tu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej, 
w porozumieniu ze Wspólnotą Sant’Egidio, 

Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce 
oraz rodziną księdza biskupa Burschego. 

Dlatego też podczas uroczystości kazanie 
wygłosił bp Frank-Otfried July, biskup Ewan-
gelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii 
i jednocześnie przewodniczący Niemieckiego 
Komitetu Krajowego Światowej Federacji Lu-
terańskiej. Kazanie biskupa July zawierało od-
niesienie do niedawnej rocznicy wybuchu II 
wojny światowej i ataku nazistowskich Niemiec 
na Polskę: 

„Szczególnie my, chrześcijanie z Niemiec, 
możemy wykorzystać pamięć o męczennikach, 
aby uświadomić sobie naszą winę i postawić ją 

przed Bogiem. [....] Musimy otwarcie i szczerze 
wyznać tę historię winy i odpowiedzialności, któ-
ra z niej wyrasta. My, niemieccy luteranie, jeste-
śmy wdzięczni Bogu i naszym polskim braciom 
i siostrom za kroki pojednania, za ekumenizm, 
który jednoczy narody ponad dawnymi grani-
cami. Wspólna pamięć pogłębia ekumenizm 
między wyznaniami w takim samym stopniu jak 
ekumenizm między Wschodem i Zachodem”.

Kontekst drugiej wojny światowej stanowił 
również ważny element refleksji polskich uczest-
ników: „W 80 rocznicę wybuchu II wojny świato-
wej, niezależnie od przynależności narodowej czy 
wyznaniowej, stać nas na głęboką, obiektywną 
refleksję, która przywołuje w pamięci tych, którzy 
wobec nacjonalistycznej, faszystowskiej ideologii 

Ks. Waldemar Szajthauer, ks. Piotr Gaś, Anna Łupienko 
(prawnuczka bp. J. Burschego) i Stefan Gardawski  

(praprawnuk biskupa)

Na ołtarzu, w bazylice św. Bartłomieja list biskupa Juliusza 
Burschego napisany z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen
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zachowali się godnie płacąc za to najwyższą cenę. 
Wśród nich bez wątpienia jest Biskup Męczennik 
Juliusz Bursche. Należy się wielkie uznanie dla 
inicjatywy Papieża Jana Pawła II podjętej przez 
Wspólnotę Sant’Egidio, aby postawy Tych osób 
zachować w pamięci jako przykład dla wszyst-
kich, zarówno wierzących jak i niewierzących”.

Bp Jerzy Samiec, w swoim pozdrowieniu 
zwrócił uwagę na cel spotkania w Rzymie i przy-
pomniał okoliczności powstania listu: „Jesteśmy 
tutaj, aby wspomnieć bpa Juliusza Bursche i prze-
kazać jego list, który napisał do swojej rodziny 
w dniu 15 czerwca 1941 roku z obozu koncen-
tracyjnego Sachsenhausen Oranienburg. W nie-
wielkiej ilości słów, które mógł napisać (władze 
więzienia zgadzały się na listy o max. liczbie 15 
linijek) chciał przekazać pozdrowienia ale też 
wyrazić swoje uczucia. Napisał, że gdyby nie 
tęsknota za rodziną i ukochanym Kościołem 
z jego nabożeństwami i ojczyzną czułby się do-
brze. Codziennie też dziękuje Bogu za kolejny 
przeżyty dzień. Znajdował się w więzieniu, a fa-
szyzm przeżywał dni tryumfu. Oznaczało to dla 
biskupa całkowitą katastrofę. Likwidację Polskie-
go Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który 
budował od początku odrodzenia się Polski po 
pierwszej wojnie światowej. 

Zwierzchnik polskich luteran podkreślił, że 
bp Bursche „mimo zewnętrznej sytuacji zacho-
wał wiarę i nadzieję. Nigdy nie należy zbyt szybko 
twierdzić, że ponieśliśmy klęskę lub zwycięstwo. 
Nie znamy Bożych dróg. On wie jaka jest nasza 
przyszłość i co z sobą dla nas przyniesie. Biskup 
zmarł w niewoli. Faszyzm został pokonany. A po 
drugiej wojnie światowej odrodził się Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Bóg jest wiel-
ki i prowadzi nas swoimi drogami. Najlepiej jest 
mu całkowicie się powierzyć i zaufać. Oby ten 
szczególny kościół wypełniony wspomnieniami 
osób, które zginęły za wiarę przypominał nam, że 
nie mamy tu miejsca trwałego i pielgrzymujemy 
do Jego Królestwa”. 

Dr. Cesare Zucconi, sekretarz generalny 
Wspólnoty Sant’Egidio, podziękował gościom za 

przyjaźń i współpracę jaka istnieje od wielu lat 
pomiędzy Wspólnotą a Kościołami luterańskimi 
w Niemczech, Polsce i na świecie. Wyraził ra-
dość, że cenna pamiątka po luterańskim biskupie 
z Polski, Juliuszu Bursche znalazła swoje miejsce 
w bazylice. Podkreślił, że Bursche został zabity, 
ponieważ „głosił Ewangelię bez granic i nie chciał 
zaakceptować nacjonalistycznej logiki”. Zucconi 
dodał, że to ważne przesłanie również w naszych 
czasach, w których nacjonalizmy się odnawiają.

Zarówno przedstawiciele strony niemieckiej, 
jak i polskiej wyrażali dużą radość, że to nabożeń-
stwo miało miejsce i że mogliśmy razem modlić 
się w duchu pojednania i wspólnoty, w gronie 
międzynarodowym i ekumenicznym i chyba ta 
otwartość i niezwykle serdeczna atmosfera była 
najbardziej wyrazistym wspomnieniem, podkre-
ślanym przez uczestników polskiej delegacji. 

„Opowieści o pomocy i opiece, którą wspól-
nota Św. Idziego zapewnia sprowadzonym 
z Libanu setkom syryjskich uchodźców, utwier-
dziła mnie w przekonaniu, że mamy do czynienia 
z ludźmi, którzy chrześcijańskie wartości czyn-
nie praktykują. Z Rzymu wyjechałem z mocnym 
przekonaniem, że list prapradziadka pozostawili-
śmy w dobrych rękach we właściwym, prawdzi-
wie ekumenicznym, miejscu”. (Stefan Gardawski)

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Anna Wrzesińska

Przed bazyliką św. Bartłomieja
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Stało się tradycją, że rada parafialna naszej pa-
rafii w Święto Zesłani Ducha Świętego zapra-

sza osoby które swoją konfirmację przeżywały 
25, 50, 60 i więcej lat temu. Tak stało się i w tym 
roku, uroczystość miała miejsce 9 czerwca. Na za-
proszenie odpowiedziało kilkanaście osób. Pod-
czas nabożeństwa, jubilatów zaproszono przed 
ołtarz i po wspólnej modlitwie zostali pobłogo-

sławieni. Podczas tego nabożeństwa przedstawio-
no również młodzież, która tydzień później ma 
przystąpić do konfirmacji. Po nabożeństwie na 
schodach kościołach wykonano wspólne zdjęcie, 
a w sali parafialnej wiceprezes rady parafialnej  
p. Igor Chalupec i proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś 
wręczyli pamiątkowe dyplomy.

 


Jubilaci przed ołtarzem, fot. D. Karska

16.06.2019 r. Konfirmanci Parafii E-A 
Świętej Trójcy. Fot. Adam Wróbel

JUBILEUSZE KONFIRMACJI

Wręczenie pamiątkowych dyplomów w Sali parafialnej, fot. D. Karska

KONFIRMACJA
16 czerwca w dniu Święta Trój-
cy Świętej w naszej parafii od-
była się uroczystość konfirma-
cji. Do konfirmacji przystąpiło 
czternaścioro młodzieży.
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sław z parafią i kościołem związany był przez całe 
swoje życie. Jego konfirmacja (1950) i ślub (1955) 
odbyły się wprawdzie w kościele reformowanym, 
lecz wynikało to z faktu, że kościół Świętej Trójcy 
był w tym czasie niedostępny dla wiernych. Służbę 
swoją rozpoczął jako wolontariusz zaraz po woj-
nie, a po odzyskaniu kościoła przez parafię (1956) 
zaangażował się w pracach związanych z instalacją 

elektryczną i nagłośniającą. W 1961 roku rozpo-
czął służbę jako zakrystian i pełnił ją do chwili 
obecnej. Przez 11 lat pomagała mu w tej pracy 
Małżonka. Państwo Klinbajlowie są małżeństwem 
od 64 lat! Dzisiejsze dzwony rozpoczynające na-
bożeństwo uruchomił pan Wiesław, a w czasie 
wyznania wiary włączył je pan Tomasz Knapik, 

PODZIĘKOWANIA DLA PANA WIESŁAWA

W II niedzielę po Świętej Trójcy, 30 czerwca 
2019 r. podczas nabożeństwa, słowa po-

dziękowania za wieloletnią służbę skierowano do 
pana Wiesława Klinbajla w związku z jego przej-
ściem na emeryturę. Nabożeństwo rozpoczął 
ks. Piotr Gaś słowami z Ewangelii św. Mateusza 
11,28: Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowa-
ni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.

W prezbiterium obok proboszcza usiedli: p. 
Wiesław Klinbajl i wiceprezes Rady Parafialnej 
p. Igor Chalupec. Po liturgii i wyznaniu wiary ks. 
Piotr Gaś poinformował zbór, że pan Wiesław 
Klinbajl po wielu latach służby w charakterze za-
krystiana w kościele Świętej Trójcy odchodzi na 
emeryturę. Proboszcz przypomniał, że pan Wie-

Przed ołtarzem pan Wiesław Klinbajl z Małżonką w otoczeniu 
członków Rady Parafialnej  i swojego następcy

Życzenia w imieniu rady parafialnej składa wiceprezes Igor Chalupec

W imieniu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
pan Sikorski

Życzenia składa pani Maria Szyrle
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Przy mównicy p. Wiesław Klinbajl Błogosławieństwo dla małż. Emilii i Wiesława Klinbajlów

który decyzją Rady Parafialnej przejął obowiązki 
zakrystiana w kościele Świętej Trójcy. 

Ksiądz Piotr Gaś przed ołtarzem modlił się 
dziękując Bogu za wieloletnią służbę zakrystia-
na, prosząc jednocześnie o błogosławieństwo na 
dalsze lata życia a także o błogosławieństwo dla 
służby następcy pana Wiesława. Po modlitwie wi-
ceprezes Igor Chalupec w imieniu Rady Parafial-
nej podziękował panu Klinbajowi za wieloletnią 

służbę i przekazał mu wyrazy uznania dla jego 
fachowości i solidności. Podziękowania i życzenia 
przekazali również przedstawiciele Zarządu Eku-
menicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wale-
ria Piotrowicz specjalnie dla pana Wiesława zagra-
ła utwór muzyczny na skrzypcach przy akompa-
niamencie Anny Gaś (fortepian). 

Tekst: A. Karska 
fot. Brunon Sikora

16 września to też Międzynarodowy Dzień 
Demokracji, ustanowiony w listopadzie 2007 roku 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Organizacja za-
chęca kraje członkowskie do organizowania w tym 
Dniu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Obchody mają na celu:
- szerzenie i umacnianie demokracji;

TWORZYMY POKÓJ
Konferencja na rzecz pokoju w Muzeum Polin

Wrzesień to miesiąc licznych rocznic: roczni-
ca wybuchu II wojny światowej (1 wrześ-

nia), rocznica wkroczenia wojsk sowieckich i zaję-
cia wschodnich terenów kraju (17 września). Dla 
warszawskich ewangelików to rocznica spalenia 
kościoła Świętej Trójcy w Warszawie (16 wrześ-
nia). 
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- wymianę doświadczeń w zakresie 
promowania demokracji w relacjach 
wzajemnych i w ramach systemu 
ONZ;
- podniesienie świadomości społe-
czeństwa na temat demokracji oraz 
jej stanu na świecie;
- oddanie hołdu ludziom walczącym 
o demokrację i prawa człowieka.

16 września br. w Centrum Kon-
ferencyjnym Muzeum Polin odbyła 
się KONFERENJA NA RZECZ 
POKOJU. WIARA W DEMO-
KRACJI – CZAS WYZWAŃ. Orga-
nizatorami byli: Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w Polsce i Rzecznik Praw Obywatelskich. Wśród 
partnerów była Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy w Warszawie, Polska Rada Eku-
meniczna, Chrześcijańska Akademia Teologicz-

na, Światowa Federacja Luterań-
ska, Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Fundacja Batorego, 
Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, Fundacja Konrada 
Adenauera, Kościół Ewangelicki 
w Niemczech, Ambasada Niemiec 
w Warszawie. 

W godzinach przedpołudnio-
wych Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka, Fundacja Konrada 
Adenauera, Klub Inteligencji Ka-
tolickiej i Rzecznik Praw Obywa-
telskich zorganizowali warsztaty 
dla młodzieży, podczas których 

młodzi ludzie dyskutowali o konieczności sprze-
ciwiania się hejtowi, zastanawiali się, czy potrafią 
rozmawiać i rozróżniać prawdę od fałszu. W war-
sztatach brała udział młodzież z Cieszyna, Krako-
wa i Warszawy. 

Panel dyskusyjny „Kościół (religia)  
a demokracja”, od lewej:  
prof. Magdalena Środa,  
dr Dominika Kozłowska, Aleksander 
Smolar, dr hab. Jerzy Sojka, dr Piotr 
Kładoczny, Adam Szostkiewicz.

Ilustracja panelu
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Bp Jerzy Samiec otwierając konferencję na-
wiązał do 80. rocznicy napaści hitlerowskich Nie-
miec na Polskę, spalenia kościoła Świętej Trójcy 
i napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Przy-
pomniał, do czego doprowadził nazizm i pełna 
kontrola państwa nad obywatelem. Rzecznik Praw 
Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar również na-
wiązał do tych wydarzeń, podkreślając, że tylko 
demokracja jest gwarantem pokoju. Przypomniał, 
że triada: demokracja – praworządność - prawa 
człowieka są nierozerwalne i stanowią gwarancję 
pokoju. Naruszenie tych zasad powoduje zagro-
żenie pokoju. 

W dalszej części konferencji wystąpienia wy-
kładowców nawiązywały do tekstów niemieckich 
dokumentów: Memorandum Kościoła Ewan-
gelickiego w Niemczech: „ Kościół ewangelicki 
i demokracja wolnościowa” i „Konsensus i kon-
flikt: Polityka wymaga debaty” oraz do dokumen-

tu Światowej Federacji Luterańskiej: „Kościół 
w przestrzeni publicznej” (Uczestnicy konferencji 
dokumenty te w języku polskim otrzymali w wy-
daniu książkowym)

Prof. Marcus Meckel (niemiecki teolog i po-
lityk) oraz Lucas Dawid Maier (teolog) mówili 
o potrzebie nowego niemieckiego memorandum 
odnoszącego się nie tylko do demokracji i Europy, 
lecz także podkreślającego, że dobry ewangelik to 
też krytyczny obywatel. Ks. prof. Bogusław Miler-
ski (rektor ChAT) zwrócił uwagę, że demokracja 
to coś więcej niż „większość ma zawsze rację”, 
wspólnota demokratyczna to wspólnota komuni-
kacyjna, to wspólnota włączająca, to wspólnota 
wartości. Demokracja wymaga kultury politycznej. 

Następnym punktem programu konferencji 
były dwie debaty. W pierwszej, zatytułowanej: 
„Kościół (religia) a demokracja - marzenia i rze-
czywistość, czyli jak powinno być” uczestniczyli: 

Panel dyskusyjny „Wolność – dar  
czy przekleństwo wierzących ludzi” . 
Dr Hanna Machińska,  
dr Marek Moroń,  bp Jerzy Samiec, 
prymas Wojciech Polak, bp Karen 
Johannesson, rabin Małgorzata 
Kordowicz, dr Kishan Manocha,   
ks. dr Grzegorz Giemza

Ilustracja panelu
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prof. Magdalena Środa (UW), dr Dominika Ko-
złowska (Magazyn „Znak”), Aleksander Smolar 
(Fundacja Batorego), dr hab. Jerzy Sojka (ChAT), 
dr Piotr Kładoczny (Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka). Moderatorem tej dyskusji panelowej 
był Adam Szostkiewicz („Polityka”).

Prof. Magdalena Środa mówiła o spornych 
kwestiach między demokracją a Kościołem 
rzymskokatolickim. Zbyt duży wpływy Kościoła 
w państwie stawia go czasami ponad demokrację. 
Mimo dużej ilości godzin religii w szkole znajo-
mość Biblii młodzieży jest bardzo niska, a Pismo 
Święte jest ważnym fundamentem kształcenia hu-
manistycznego w całej Europie, poza tym naucza-
nie religii nie przekłada się na postawy moralne 
i obywatelskie. Konieczna jest transparentność 
Kościoła w życiu społecznym i odpowiedzialność 
osobista duchownych za czyny. 

Dr Kozłowska mówiła, że Kościół powinien 
angażować ludzi w budowę postaw obywatelskich, 
Aleksander Smolar uważał, że obecnie w Polsce 
nie ma pozytywnego stosunku do demokracji, to-
lerancji i pluralizmu i że publiczne jest wyrażane 
lekceważenie dla wspólnoty demokratycznej, na-
tomiast dr Kładoczny stwierdził, że coraz bardziej 
daje się zauważyć monopolistyczna pozycja Koś-
cioła rzymskokatolickiego w Polsce. 

Dr hab. Jerzy Sojka jako przedstawiciel Koś-
cioła ewangelicko-augsburskiego stwierdził, że 
jesteśmy Kościołem mniejszościowym w Polsce 
a mimo to „staramy się na miarę naszych możli-
wości reprezentować taką wizję, która będzie się 
wpisywać w kształcenie do demokracji, w branie 
odpowiedzialności za wspólnotę”.

W drugiej debacie „Wolność – dar czy prze-
kleństwo wierzących ludzi” wzięli udział: bp Jerzy 
Samiec (Kościół ewangelicko-augsburski), prymas 
Wojciech Polak ( Kościół rzymskokatolicki), bp 
Karen Johannesson (Kościół luterański Szwecji), 
rabin Małgorzata Kordowicz (Gmina Żydowska), 
 
 
 
 

dr Marek Moroń (Muzułmański Związek Reli-
gijny), dr Kishan Manocha (OSCE/ODIHR1). 
Moderatorami dyskusji panelowej byli: dr Hanna 
Machińska (Zastępczyni Rzecznika Praw Oby-
watelskich) oraz ks. dr Grzegorz Giemza (Polska 
Rada Ekumeniczna).

Abp Wojciech Polak wyraził opinię, że wol-
ność to dar i łaska. Ale nie może mieć ona cha-
rakteru absolutnego, lecz powinna być realizowa-
na w stosunku do innych ludzi. Bp Jerzy Samiec 
mówił o wolności wewnętrznej – duchowej i ze-
wnętrznej. Podkreślił, że z wolnością musi wiązać 
się odpowiedzialność i pracowitość. Bp Karen 
Johannesson zwróciła uwagę na to, co nie jest 
wolnością: wykluczenie, głód, bieda. Wolność 
jest wtedy, gdy mamy wystarczająco ale nie za 
dużo, gdy mamy dobre relacje z Bogiem. Rabinka 
Małgorzata Kordowicz stwierdziła, że dla religij-
nych Żydów wolność to całkowite poświęcenie 
się służbie Bogu i studiowanie Tory. Dr Kirshan 
Manocha zwrócił uwagę, że wolność jest wielkim 
darem, jeżeli doświadcza się jej we własnym ży-
ciu. Dr Marek Moroń przypomniał, ze wolność 
to jest to zdolność człowieka do zrobienia cze-
goś w oparciu o wolną wolę, która jest darem od 
Boga. 

Po każdej z debat paneliści odpowiadali rów-
nież na pytania z sali. Obrady zakończyli krótkim 
podsumowaniem bp Jerzy Samiec i dr hab. Adam 
Bodnar. 

Przebieg konferencji był ilustrowany na bieżą-
co wielkoformatowym zapisem graficznym w wy-
konaniu pań Magdy Arażny i Doroty Kostowskiej. 

Uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do 
kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trój-
cy na Koncert Pokoju: Kantaty J.S. Bacha w wy-
konaniu Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej 
i Chóru Kameralnego Collegium Musicum UW.

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

1 Instytucja praw człowieka należącą do Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie.
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XXVIII OGÓLNOPOLSKIE  
FORUM KOBIET LUTERAŃSKICH

Kobiety w Niemczech. Słowa pozdrowienia do 
zgromadzonych wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. 
Zwrócił uwagę, ze pokój będzie wówczas, gdy 
na świecie zapanuje sprawiedliwość, a ludzie 
troszczyć się będą o Boże stworzenie. Główny 
wykład, zatytułowany „Chrześcijańska odpowie-
dzialność za stworzenie”, wygłosiła ks. Sabine 
Brändlin ze Szwajcarii, która dla podkreślenia 
swoich ekologicznych działań przybyła do Pol-
ski pociągiem a nie samolotem. Mówiła o odpo-
wiedzialności każdego z nas za siebie i za świat. 
Niestety coraz bardziej bezmyślnie korzystamy 
z zasobów Ziemi. Przyroda jest darem Bożym, 

XXVIII Ogólnopolskie Forum Kobiet Lute-
rańskich (OFKL). Uczestniczyło w nim około 
60 pań z całej Polski. Rok 2019 Kościół Ewan-
gelicko-Augsburski ogłosił ROKIEM TROSKI 
O STWORZENIE, do tego tematu nawiązy-
wało tegoroczne Forum, które obradowało pod 
hasłem: STWORZENIE – POJEDNANIE 
-SPRAWIEDLIWOŚĆ, nawiązującym do tekstu 
biblijnego z Psalmu 34,15: Odstąp od zła i czyń do-
brze, szukaj pokoju i dąż do niego. 

W piątek, 20 września dla chętnych była zor-
ganizowana wycieczka do Muzeum Warszawy na 
Starym Mieście. Tego dnia diakon Izabela Siko-
ra poprowadziła też warsztaty teatralne na temat 
sprawiedliwości. 

W sobotę, 21 września modlitwę poranną po-
prowadziła diakon Marta Zachraj-Mikołajczyk, 
a następnie przewodnicząca Synodalnej Komisji 
ds. Kobiet (SKdsK) diakon Halina Radacz ofi-
cjalnie otworzyła XXVIII Ogólnopolskie Forum 
Kobiet Luterańskich. Wśród zaproszonych gości 
byli: bp Jerzy Samiec, ks. Sabine Brändlin z Fe-
deracji Szwajcarskich Kościołów Protestanckich 
i ks. Sylvie Herche reprezentująca Ewangelickie 

ks. Sabine Bardelin

Początek obrad

Ilustracja obrad – Joanna Rzońca
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Warsztaty teatralne

o który winniśmy dbać, aby przekazać ją pod 
opiekę następnym pokoleniom. Powinniśmy 
zwracać uwagę na to, jak żyjemy, podróżujemy, 
co i ile kupujemy, jak wyrzucamy śmieci. Zmiany 
klimatyczne, za które w dużej części jest odpo-
wiedzialny człowiek, w pierwszym rzędzie ude-
rzają w najbiedniejszych. Nasze życie codzienne 
powinno być zgodne z przesłaniem Ewangelii. 
Zadaniem Kościołów jest podejmowanie inicja-
tyw na rzecz ochrony środowiska. Po wykładzie 
odbyła się dyskusja, w trakcie której dzielono się 
doświadczeniami i przedstawiano też inicjaty-
wy podejmowane na rzecz ochrony środowiska 
w najbliższym otoczeniu. 

Kolejne warsztaty muzyczne i plastyczne, 
prowadzone przez p. Katarzynę Kowalską i dia-
kon Katarzynę Rudkowską, dotyczyły troski 
o stworzenie i pokoju. Uczestniczki warsztatów 
wyszły z samodzielnie ozdobionymi słoikami 

wypełnionymi wersetami biblijnymi dotyczący-
mi troski o stworzenie, a z warsztatów quillingu 
– z kartkami opatrzonymi cytatami biblijnymi do-
tyczącymi pokoju. 

Wieczorem wysłuchano pozdrowień gości 
oraz przyjęto dokument końcowy. Wiceprzewod-
nicząca SKdsK Katarzyna Luc zakończyła dzień 
modlitwą. Część pań udała się na wieczorny spa-
cer z zamiarem odwiedzenia niektórych warszaw-
skich świątyń różnych wyznań i religii, bowiem 
tego dnia odbywała się w Warszawie Noc otwar-
tych świątyń. 

Cały przebieg obrad Forum ilustrowała przy 
pomocy zapisu graficznego Joanna Rzońca.

W niedzielę w kościele Świętej Trójcy od-
było się nabożeństwo spowiednio-komunijne  

Warsztaty z quillingu

Elżbieta Byrtek zdobi słoik

Nabożeństwo 22.09.2019
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Łódź była gospodarzem XXIII Fo-
rum Ewangelickiego, które obra-

dowało w dniach 27-29 września 2019 
roku. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt 
osób. Zgromadzonych w dawnej sali 
konfirmacyjnej zwanej „Mateusikiem” 
powitał proboszcz Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Św. Mateusza - ks. Michał Makula 
i zaprosił do kościoła, gdzie opowiedział o histo-
rii parafii i kościoła. Następnie uczestnicy udali się 
na spacer ulicą Piotrkowską. Przewodnikiem był 
regionalista i przewodnik turystyczny – Senator 
RP Ryszard Bonisławski. Po drodze przedsta-
wiał historię mijanych kamienic, opowiadał o po-
szczególnych właścicielach, zaglądał na podwórza 
zwracając uwagę na detale. Spacer kończył się 

prowadzone przez: dk. Małgorzatę Gaś (Warsza-
wa), dk. Halinę Radacz (Żyrardów), dk. Karinę 
Chwastek-Kamieniorz (Goleszów), dk. Izabelę 
Sikorę (Szczecin), ks. Sylvię Herche (Niemcy) 
i ks. Sabine Brändlin (Szwajcaria). Kazanie na 
tekst 1Mż 28,10-19a(19b-22) wygłosiła dk. Wik-
toria Matloch z Krakowa.

Forum zakończono obiadem w sali parafial-
nej Parafii Świętej Trójcy. 

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska
Kazanie wygłasza  
dk. Wiktoria Matloch

FORUM EWANGELICKIE W ŁODZI
w Pałacu Biedermanna, gdzie wysłu-
chano mini recitalu duetu na flet i harfę. 
Po koncercie w Sali Kominkowej pała-
cu rozpoczęły się Pogawędki przy komin-
ku o prawdzie i uniwersytecie. Rozmowę 
prowadziła dr Kinga Sygizman a udział 
w niej wzięli: prorektor Uniwersyte-

tu Łódzkiego – dr hab. Tomasz Cieślak i rektor 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. 
Bogusław Milerski. Zastanawiano się, czy uniwer-
sytet jest nadal miejscem, gdzie się dyskutuje, czy 
studenci koncentrują się na dyskusji w poszukiwa-
niu prawdy.

Obrady zatytułowano: „Szczyro prowda” prote-
stantów a fake-newsy i internet. Miejscem obrad było 
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersy-
tetu Łódzkiego w otoczeniu przepięknego parku 
i lasu. Debatę rozpoczęły krótkie wystąpienia po-
witalne bp. Jana Cieślara - zwierzchnika diecezji 
warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go, Józefa Króla – prezesa Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz 
prof. Jarosława Płuciennika - prezesa Łódzkie-
go Oddziału PTE. Uczestnicy Forum wysłucha-
li też trzech wykładów dotyczących roli mediów 
w obecnych czasach, gdy wiadomości, zwłaszcza 
te złe, sensacyjne mają możliwość błyskawicz-
nego rozprzestrzeniania się. Adam Szostkiewicz 
z tygodnika „Paolityka” mówił, jak przy pomocy 

Pogawędki przy kominku: dr Kinga Sygizman, dr hab. prof. UŁ 
Tomasz Cieślak, ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski
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„łże wiadomości” czyli fake-newsa można ludzi 
wprowadzić w błąd i jakie to może pociągnąć 
za sobą niebezpieczne konsekwencje społeczna 
i polityczne. Prof. Magdalena Kamińska – w wy-
kładzie Kto się boi fake newsa? Perypetie pojęcia prawdy 
w świecie cyfrowym - mówiła o niebezpieczeństwie 
„bańki filtrującej”, którą otaczają się ludzie i ko-
rzystają tylko z określonych informacji z interne-
tu, przyjmując tylko taki punkt widzenia, jaki im 
odpowiada. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska 
w swoim wystąpieniu przedstawiła działania me-
diów chrześcijańskich na rzecz przeciwstawienia 
się fake news’om i mowie nienawiści.

Po krótkiej przerwie wysłuchaliśmy wykładów 
o tematyce historycznej. Dr Aleksander Łupien-
ko, nawiązując do przypadającej 2 listopada 2019 

dwusetnej rocznicy urodzin ks. Leopolda Otto, 
przedstawił referat zatytułowany: Pastor Leopold 
Otto a luterańska kultura słowa. Z kolei dr Dariusz 
Bawół wygłosił wykład Skarb prawdy w labiryncie 
świata. Refleksja nad ostatnim słowem Jana Amosa Ko-
menskiego. Natomiast wykład dr. Zbigniewa Grusz-
ki, zatytułowany Bliżej prawdy. O reedycjach dwóch 
Biblii, dotyczył reedycji Biblii Gutenberga i Lutra. 
Po wykładach i krótkiej dyskusji uczestnicy forum 
mieli możliwość uczestniczenia w przedpremie-
rowym pokazie filmu – fabularyzowanego do-
kumentu zatytułowanego Tę rodzinę trzeba wytępić, 
poświęconego bp. Juliuszowi Burschemu. 

Po przerwie obiadowej uczestnicy forum za-
proszeni zostali do wysłuchania dyskusji panelo-
wej, która dzięki sprzyjającej aurze miała miejsce 

Spacer po Łodzi

Agnieszka Godfrejów- 
-Tarnogórska

dr Aleksander Łupienko dr Dariusz Bawoł prof. UAM dr hab. Magdalena 
Kamińska
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w plenerze – w parku. Dyskusję: „Szczyro prowda” 
protestantów a fake newsy i internet prowadziła red. Re-
nata Kim („Newsweek”), a uczestnikami byli: ks. 
prof. dr hab. Alfred Wierzbicki (KUL), prof. dr 
hab. Anna Nasiłowska (pisarka, dziennikarka, pre-
zes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek PEN 
Clubu), red. Adam Szostkiewicz („Polityka”), dr 
hab. Maciej Ożóg (Uniwersytet Łódzki), ks. dr. 
hab. Marek Uglorz (profesor ChAT). Ostatnim 
punktem programu była kolacja przy grillu w ota-
czającym Centrum Konferencyjne parku.

W niedzielę uczestnicy Forum wzięli udział 
w nabożeństwie w kościele św. Mateusza, podczas 

red. Renata Kim, ks. prof. 
dr hab. Alfred Wierzbicki,  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska, 
red. Adam Szostkiewicz, 
 dr hab. Maciej Ożóg , prof. 
ChAT dr hab. Marek Uglorz

którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – bp Jerzy 
Samiec. Po nabożeństwie uczestnicy Forum prze-
szli do „Mateusika”, gdzie przy kawie i ciastkach 
wysłuchano podsumowania wygłoszonego przez 
prof. Jarosława Płuciennika. Dr Józef  Szymeczek, 
historyk i działacz społeczny, wiceprezes Kon-
gresu Polaków w Republice Czeskiej, zaprosił na 
następne Forum Ewangelickie w 2020 roku na 
Zaolzie. 

XXIII Forum Ewangelickie zakończono 
wspólnym obiadem.

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

nior ks. Jan Szarek, bp senior ks. 
Rudolf  Bażanowski, członkowie 
honorowi Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego. Przybyłych wi-
tali przedstawiciele poznańskiego 
oddziału PTEw w osobach dr. 
hab. Małgorzaty Grzywacz i dr. 
Michała Jadwiszczoka. Obrady to-
czyły się w kościele ewangelicko-

-augsburskim Łaski Bożej. Oficjalnego otwarcia 
zjazdu dokonał prezes Zarządu Głównego Józef  

STO LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
EWANGELICKIEGO

W dniach 4-6 października 
odbył się w Poznaniu Nad-

zwyczajny Zjazd Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego (PTEw) 
z okazji przypadającej 22 paździer-
nika setnej rocznicy powstania 
tego stowarzyszenia. 

Do Poznania przybyło ok. 70. 
członków PTEw z całej Polski. 
Wśród nich był zwierzchnik Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, bp se-
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Król. Krótkie rozważanie wygłosił zwierzchnik 
diecezji wrocławskiej bp Waldemar Pytel, w któ-
rym nawiązał do Dziękczynnego Święta Żniw. 
Kaznodzieja stwierdził, że jest to także weekend 
dziękczynienia za 100 lat życia i działalności Pol-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

 Następnie uczestnicy Zjazdu wysłuchali wy-
kładu mec. Bernarda Rozwałki zatytułowanego 
„Z historii reaktywacji PTEw”. W swoim wykła-
dzie mówca przypomniał okoliczności powstania 
tego stowarzyszenia, nieco uwagi poświęcił też 
założycielom i działaczom z okresu międzywo-
jennego. 

Prof. Jarosław Płuciennik z Łodzi wygłosił 
wykład „Ewangelicka jakość a wyzwania cyber-
kultury”, w którym nawiązywał do odbytego ty-
dzień wcześniej w Łodzi Forum Ewangelickiego 
a także do konferencji „Tworzymy Pokój” zorga-
nizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Po-
wiedział, że najważniejszą cechą ewangelika we 
współczesnym świecie powinna być uważność. 

Badaczka literatury związanej z Reformacją 
prof. Krystyna Meller w wykładzie „W renesan-
sowym Poznaniu” przypomniała postać bp Jana 
Lubrańskiego i powołaną przez niego Akademię 
na Ostrowie Tumskim a także związanych z nią 

5.10.2019 r. Prezes Zarządu Głównego PTEw Józef Król  
otwiera Zjazd

Dr hab. prof. UAM Małgorzata Grzywacz i dr hab. prof. UŁ  
Jarosław Płuciennik

Mec. Bernard 
Rozwałka w trakcie 
wykładu

ludzi, takich jak uczeń Melanchtona Krzysztof  
Hegendorfer, poeta Klemens Janicki, pisarze 
Krzysztof  i Łukasz Opalińscy, lekarz Józef  Struś 
czy matematyk Jan Śniadecki. W kręgu Akademii 
pojawiały się też osoby związane z Reformacją, 
najbardziej znane z nich to Jan Seklucjan i An-
drzej Samuel. 

Następnym punktem programu była pre-
zentacja dawno oczekiwanej książki „Działal-
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ność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
1919-1983-2019”, którą prezentował dr hab. Jan 
Szturc. W książce znajduje się dość obszerny 
rozdział poświęcony warszawskiemu oddziałowi 
PTEw. 

Po tej prezentacji panowie Bernard Rozwałka 
i Józef  Król dokonali symbolicznego odsłonięcia 
tablicy poświęconej setnej rocznicy powstania 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Będzie 
ona wmurowana na ścianie kamienicy przy ul. 
Kossaka 9 w Poznaniu, która jest własnością po-
znańskiego PTEw od 1928 roku. 

Po obiedzie uczestnicy zjazdu wyruszyli na 
spacer po Poznaniu. Spacer utrudniał deszcz 
i chłód, lecz mimo to udało się zwiedzić kate-
drę na Ostrowie Tumskim, rynek i okolice, gdzie 
przewodnik pokazał obiekty, w których przed 
wiekami zbierali się protestanci, takie jak Pałac 
Górków, czy budynek Wagi Miejskiej.

Wieczorem na terenie parafii ewangelickiej 
w Poznaniu odbyła się uroczysta kolacja. Nato-
miast następnego dnia, w niedzielę, uczestnicy 
Zjazdu wzięli udział w nabożeństwie, podczas 
którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy 
Samiec.

Prezentacja książki

Józef Król i Bernard Rozwałka przy tablicy upamiętniającej setną 
rocznicę powstania PTEw

Dr hab. Jan Szturc, dr Aneta Sokół,  
prof. dr hab. Karol Karski
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Polskie Towarzystwo Ewange-
lickie to świeckie stowarzyszenie 
o charakterze społeczno-kultural-
nym działające w obrębie Kościo-
łów ewangelickich. Powstało w 1919 
roku w Poznaniu, a jego pierwszym 
prezesem był ks. Karol Kotula. Było jedynym 
stowarzyszeniem ewangelickim, które przetrwało 
trudne czasy powojenne, ale jego działalność była 
ograniczona tylko do poznańskiej parafii. 

Możliwość rozszerzenia działalności na cały 
kraj pojawiła się dopiero w latach osiemdziesią-
tych XX wieku. 

Zarząd Główny skierował wówczas apel do 
ośrodków ewangelickich całego kraju, aby na 
swoim terenie zorganizowały oddziały regionalne. 
W odpowiedzi na ten apel, przy dużym zaangażo-
waniu ks. Jana Waltera - ówczesnego proboszcza 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, 
w sierpniu 1986 roku ukonstytuował się Komitet 
Organizacyjny Oddziału Warszawskiego PTEw 
reprezentujący luteranów, reformowanych i me-
todystów. Po kilku spotkaniach organizacyjnych 
6.10.1986 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Za-
łożycielskie, wybrano 5-osobowy zarząd. Zarząd 
Główny 16 grudnia 1986 r. podjął uchwałę o po-
wołaniu: „Oddziału PTEw w Warszawie, z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Kredytowej 4”. Od początku 
członkami warszawskiego oddziału byli członko-
wie obu parafii luterańskich, parafii ewangelicko-re-
formowanej i parafii ewangelicko-metodystycznej. 

Przewodniczącymi oddziału dotychczas byli: 
Karol Karski (1986-1999 i 2009-2017), Tadeusz 

Świątek (14 czerwca 1999-14 lutego 
2000), ks. Jan Hause (2000-2009); 
od lutego 2017 funkcję tę pełni Al-
dona Karska. Aktualnie oddział liczy 
44 członków. Od początku istnienia 
spotkania mają charakter otwarty 

i odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesią-
ca z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych (lipiec i sier-
pień). Zapraszani prelegenci reprezentują różne 
dziedziny wiedzy. Tematyka spotkań skupia się 
w pierwszym rzędzie na ewangelicyzmie w trzech 
aspektach: warszawskim, krajowym i światowym. 
Przedmiotem zainteresowania oddziału są też 
dążenia ekumeniczne, a także wydarzenia spo-
łeczno-polityczne w kraju i na świecie. W latach 
dziewięćdziesiątych z inicjatywy jednej z człon-
kiń oddziału odbywały się też spotkania przy 
muzyce połączone z recitalami lub koncertami. 
Oddział warszawski był również organizatorem 
kilku wycieczek: na Śląsk Cieszyński i Zaolzie, na 
Dolny Śląsk, do Kalisza i okolic, do Płocka i Ło-
dzi, na Mazury. Zorganizowano także kilka bali 
karnawałowych połączonych z loterią fantową, 
z której dochód przeznaczano na cele charyta-
tywne. Organizowane były też wystawy malarstwa 
i prac plastycznych (Joanny Tiunin, Danuty Pla-
tajs, Bronisława Cymborowskiego, Anny Dutki, 
Elżbiety Chmiel, Zofii Kułakowskiej, Elżbie-
ty Badowskiej) i fotografii (Józefa Rynkiewicza 
„Stacje i stacyjki Polski i Europy” oraz „Dzieci 
Biesłanu” i Aldony Karskiej „Kościoły i kaplice  
ewangelickie”).

Aldona Karska

Uroczysta kolacja
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Po nabożeństwie 15.09.2019 r., fot. Krzysztof Kozerski
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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 

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 czwartku w godz. 900-1800, piątek w godz. 900-1600 

 niedziele: 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 
Kaplica Halpertów: Nabożeństwo 1.11.2019, godz.1030 

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@poczta.onet.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 

❖❖❖ 
Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa;  22-849-77-05 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawska 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2: nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 
Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, Katarzyna Kulińska 

Zdjęcie na okładce: 15.09.2019 r., po nabożeństwie, fot. Krzysztof Kozerski 
Do użytku wewnętrznego 
 

 


