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ŚWIĄTECZNE POZDROWIENIE

I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego ko-
rzeni wyda owoc. (...) I stanie się w owym dniu, że naro-
dy będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako 
sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. 

- Iz 11,1.10

W trakcie wigilijnego nabożeństwa w kościo-
łach ewangelickich będzie w tym roku czytany 
tekst kazalny z Księgi Izajasza 11,1-10. Jest to 
znany fragment z Biblii dla tych, którzy w mi-
nionych latach uczestniczyli w nabożeństwach  
w 2. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, bo wte-
dy było to jedno z czytań liturgicznych. Prorok 
Pana zwiastował dobrą nowinę, czyli ewangelię  
o przybyciu Mesjasza do ludu, który potrzebował 
wyzwolenia.

Uczeń Pański Jan w Apokalipsie czyli w Księ-
dze Objawienia przekazał wiele wypowiedzi Je-
zusa, które usłyszał za pośrednictwem zesłanego 
anioła. W ostatnim rozdziale tej księgi apostoł 
zapisał słowa Jezusa: Jam jest korzeń i ród Dawido-
wy, gwiazda jasna poranna. (22,16b) Te słowa, które 
odnajdujemy na ostatniej stronie Biblii, oczywi-
ście korespondują ze słowami proroka Izajasza, 
który zapowiadał przyjście Mesjasza na świat:  
I wyrośnie różdżka z pnia Isajego ... Przypominam, 
że Isaj to ojciec króla Dawida, a jak dowiadujemy 
się z przekazu ewangelisty Łukasza, gdy anioł Ga-
briel został posłany do Nazaretu, do Marii, która  
z woli Boga miała urodzić Zbawiciela, między in-
nymi powiedział: Ten będzie wielki i będzie nazwany 
Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Da-
wida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki,  
a jego królestwu nie będzie końca. (1,32-33)

W czasie naszych wigilijnych nabożeństw  
w wielu ewangelickich kościołach śpiewana jest 
stara pieśń, której melodia została skomponowa-
na w XVI wieku, podobnie, jak słowa 1-2 zwrot-
ki. W tej pieśni jest odwołanie do Izajaszowego 
proroctwa:

Cudowna różdżka wzrosła, gałązka bardzo mdła; 
prorocka wieść doniosła, że z Isajego pnia zakwitnął 

cudny kwiat w pośrodku ostrej zimy, gdy ciemność kryła 
świat.

Ten kwiatek, co zachwyca, Izajasz wieścił rad, a Ma-
ria Go - Dziewica - wydała na ten świat: powiła Dziecię 
swe, jak zrządził Bóg przedwieczny, gdy świat spoczywał 
w śnie. (ŚE 45,1-2)

Stara pieśń, kiedyś częściej śpiewana. Dzisiaj 
młodzi ludzie nie zawsze chętnie śpiewają stare 
kolędy jakże bogate w swej treści, bo wolą pasto-
rałki. Pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, przez 
cały świąteczny czas gromadziliśmy się wokół 
zielonej choinki i w rodzinnym gronie śpiewali-
śmy kolędy, również tę o cudownej różdżce, która 
wyrosła z pnia Isajego.

Proroctwo z 11 rozdz. Księgi Izajasza wypeł-
niło się w czasie, który Bóg uznał za najlepszy 
dla swego ludu. Zbawiciel narodził się w Betle-
jem i chociaż wtedy ta wiadomość dotarła tylko 
do pasterzy czuwających na polach betlejemskich, 
a potem do Symeona i Anny w świątyni jerozo-
limskiej, to z czasem rozprzestrzeniła się na cały 

Diakon Małgorzata Gaś, 2019

SŁOWO	NA	ŚWIĘTA
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świat. I znowu możemy stwierdzić, że proroctwo 
Izajasza wypełniło się, bo narody zaczęły szukać 
korzenia Isajego. (por.Izaj.11,10)

Apostoł Paweł w Rzym.15,12 napisał: Wyroś-
nie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad 
poganami; W nim poganie nadzieję pokładać będą. To 
stało się stosunkowo szybko, bo już wtedy, gdy 
mędrcy ze Wschodu, czyli poganie przybyli do 
Betlejem, by pokłonić się Zbawicielowi świa-
ta i ofiarować mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.  
W Nim, w Mesjaszu, który przyszedł na świat 
jako bezbronne dziecko, i wraz z rodzicami mu-
siał uciekać do Egiptu przed królem Herodem, 
który zamierzał go zabić, w tym cudownym Dzie-
cku poganie też mogli pokładać swoją nadzieję! 
Izajasz prorokował, że narody będą szukać korzenia 
Isajego, (...) a miejsce jego pobytu będzie sławne.

BETLEJEM - to miejsce jest sławne, do 
tego miejsca pielgrzymują ludzie z różnych stron 
świata należący do różnych chrześcijańskich Koś-
ciołów i nie tylko. Również wielu niewierzących  
z ciekawości odwiedza to miejsce.

Ciekawe, że we współczesnym świecie tra-
dycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego 
Narodzenia, podobają się prawie wszystkim bez 
względu na wyznawany światopogląd. Przecież 
także ateiści, agnostycy i ludzie, którzy oddalili 
się od swoich Kościołów, bo przestali się modlić 
i poznawać Boże Słowo, w ten grudniowy czas 
świętują Boże Narodzenie. W ich domach też 
jest kolacja wigilijna, choinka, słuchane, a na-
wet śpiewane są kolędy, może nie tak stare, jak 
wspomniana Cudowna różdżka, ale jednak! Dzieci  
w przedszkolu lub w szkole uczą się kolęd, cho-
ciaż coraz częściej są wychowywane przez niewie-
rzących rodziców. Czyż to nie dziwne? Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że i w tych okolicznościach 
będzie się nadal wypełniało proroctwo Izajasza, 
które dla chrześcijan uczestniczących we wspól-
nych nabożeństwach jest znane i bardzo ważne. 
Co roku słyszymy sprzed ołtarza lub z ambony: 

I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego ko-
rzeni wyda owoc. Czy jesteśmy szczerze wdzięczni 
Bogu za to, że to proroctwo już się wypełniło?

Ja w tym roku modlę się o to, by jak najwięcej 
ludzi zrozumiało, że narody muszą szukać korze-
nia Isajego, czyli przybliżać się do Jezusa, który 
jest światłością świata.

Drogie Siostry i Bracia, 
nasze tegoroczne wspólne przeżywanie Świąt Na-
rodzenia Pańskiego niestety z powodu pandemii 
COVID-19 musi być inne niż zazwyczaj i nawet 
nie mogę Was wszystkich zaprosić do kościoła 
na nabożeństwo. Bardzo bym chciała to uczynić  
w imieniu proboszcza i całej Rady Parafialnej, 
ale mam świadomość, że wielu spośród nas, nie 
powinno opuszczać swoich domów ze względów 
zdrowotnych. Czy więc nie będziemy wspólnie 
świętować? Będziemy! Możemy przecież ko-
rzystać z transmisji nabożeństw i w tym samym 
czasie, gdy nabożeństwo odbywa się w kościele 
Świętej Trójcy przy pl. Małachowskiego 1, my  
w swoich domach też możemy śpiewać pieś-
ni, słuchać Słowa Bożego i modlić się. Możemy  
w tym samym czasie w swoich domach zapalić 
wigilijne świece i przeżywać duchową łączność  
z tymi, którzy mogą realnie być w kościele.

Życzę Wam pomimo wszystko dobrego, 
radosnego, spokojnego i błogosławionego 
obchodzenia pamiątki narodzin Jezusa w Bet-
lejem. Może w przyszłym roku bardziej docenimy 
możliwość bycia w kościele na wspólnym 
świątecznym nabożeństwie? Oby tak się stało! 
Niechaj łaskawy Bóg wszystkich Was zachowa 
w dobrym zdrowiu, niechaj napełni Wasze ser-
ca swoim pokojem i prawdziwą radością, której 
możemy doświadczać bez względu na zewnętrz-
ne okoliczności. Niechaj Chrystusowe światło 
rozjaśni wszelki mrok w Waszym życiu i pozwoli  
z nadzieją patrzeć w przyszłość, gdy będziemy 
rozpoczynać nowy rok kalendarzowy już 2021.

Zostańcie z Bogiem
diakon Małgorzata Gaś
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Siostry i Bracia!

Zbliżamy się do końca 2020 roku. Roku trud-
nego, za którym nie będziemy tęsknić. Wie-

my, że pandemia koronawirusa przełożyła się  
w bezpośredni sposób na Wasze życie, powodu-
jąc różnego rodzaju wyzwania, stres, kłopoty dnia 
codziennego, a także niestety cierpienie i żałobę. 
Pandemia wpłynęła również na sposób organiza-
cji życia parafialnego, nabożeństw, brak możliwo-
ści zrealizowania szeregu planowanych inicjatyw. 
Problemy przeżywają też nasze siostrzane parafie 
w Berlinie i Uppsali, z którymi jesteśmy w sta-
łym kontakcie. Mimo, że głównie zdalnie, prze-
żyliśmy jednak ten rok razem, łącząc się dzięki 
transmisjom internetowym w trakcie niedziel-
nych nabożeństw. Na tyle, na ile było to możliwe 
w zmienionych okolicznościach, swoją działal-
ność prowadziły chór, grupy i koła zainteresowań 
w Parafii. Z sukcesem uporały się z nauczaniem 
zdalnym: nasi katecheci i placówki Fundacji ETO. 
Kontynuowaliśmy remont kościoła, a także pod-
jęliśmy szereg kolejnych projektów, które bliżej 
przedstawimy na Zgromadzeniu Parafialnym  
w lutym 2021 r.

Kończąc 2020 r., Rada Parafialna Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy prag-
nie uprzejmie przypomnieć, że jako Zborownicy 
Parafii  wszyscy ponosimy odpowiedzialność za 
jej dobro. Pamiętając o Bożej opiece i wierząc  
w Bożą pomoc we wszystkich naszych sprawach, 
w tym doczesnych, nie możemy zapominać o na-
szych obowiązkach i o tym, co my sami musimy  
i możemy czynić. To dlatego Rada Parafialna  
i Proboszcz nie ustają w proponowaniu różnych 
form wsparcia, jakie Parafianie – czyniąc uży-
tek ze swoich talentów – mogą Parafii okazać, 
również w trudnym czasie pandemii. Jednym  
z jej przejawów jest uczestnictwo w finansowaniu 
działalności Wspólnoty. 

Rada Parafialna jest wdzięczna wszystkim 
Siostrom i Braciom, którzy pamiętają o potrzebie  
finansowego wsparcia Parafii i regularnie wpłacają 
składki do Parafii. To między innymi dzięki Wam 
możliwa jest realizacja wielu naszych planów. Ufa-
my, że większość z Was czyni to nie z obowiązku, 
a w poczuciu ewangelickiej odpowiedzialności za 
Parafię. Jeszcze raz: bardzo dziękujemy!

Z żalem stwierdzamy jednak, że już od wie-
lu lat około 2/3 z naszych Zborowników nie 
reguluje składek parafialnych. To smutna staty-
styka. Przypominamy zatem osobom, które go 
nie wykonują, że przepisy kościelne ustanawiają 
obowiązek uczestniczenia w finansowaniu dzia-
łalności parafii. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu 
Parafialnego, obowiązującego w całym Kościele 
i dotyczącego każdego z nas, każdy członek Pa-
rafii, który został konfirmowany albo wstąpił do 
Kościoła i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do 
płacenia składek parafialnych. Składki te powinny 
wynosić nie mniej niż 1% rocznego dochodu.

Jest oczywiste, że nie mamy możliwości wery-
fikacji, czy każdy z nas płaci tyle, ile powinien. Co 
więcej, mając w pamięci przypowieść o wdowim 
groszu, taka weryfikacja mogłaby być niejedno-
krotnie krzywdząca. Ufamy, że każdy z nas płaci 
tyle, ile może, a jednocześnie – tyle, ile powinien.

Rada Parafialna pragnie zatem przypomnieć 
każdej Parafiance i każdemu Parafianinowi, które-
mu dobro i pomyślność naszego Zboru leżą na 
sercu, o konieczności płacenia składek parafial-
nych. Chciejmy wszyscy być dumni z tego, co się 
w Parafii dzieje i jednocześnie  miejmy poczucie, 
że każdy z nas do tego dzieła przykłada swoją ce-
giełkę. Jest bowiem tradycją parafii ewangelickich, 
w tym naszej, iż ich dobrostan i możliwość reali-
zacji misji zawdzięczały parafianom, dzielącym się  
z nimi swoim większym lub mniejszym majątkiem.

LIST	DO	PARAFIAN
Rada Parafialna

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie
Warszawa, grudzień 2020 r.
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Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na kwe-
stie czysto techniczne, ale ważne dla funkcjono-
wania Parafii. Składki płacić można gotówką w 
Kancelarii Parafialnej przy ul. Kredytowej 4 albo 
na rachunek bankowy Parafii (o numerze 48 1020 
1156 0000 7802 0056 1654). Jako że możliwość 
czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Zgroma-
dzenia Parafialnego uzależniona jest od uregulo-
wania składki za poprzedni rok, Rada Parafialna 
prosi o wyraźne wskazywanie w treści przelewu 
tytułu: „składka parafialna za rok ….”. W przy-
padku niewskazania takiego tytułu lub wskazania 
ogólnie „darowizna” czy „darowizna na cele kul-
tu religijnego”, dla zaliczenia wpłaty na poczet 
składki parafialnej konieczne jest odrębne poin-
formowanie Kancelarii Parafialnej, iż dokonana 
przez Parafianina wpłata powinna być zaliczona 
jako jego składka. Taka staranność pozwoli Ra-
dzie Parafialnej na prawidłowe przygotowanie 
listy parafian uprawnionych do udziału w posie-
dzeniach Zgromadzenia Parafialnego, do czego 
serdecznie zachęcamy.

Siostry i Bracia!

Mamy nadzieję, że zbliżające się Święta Bo-
żego Narodzenia będą dla Was chwilą wy-

tchnienia, oderwania od bieżących trosk i prob-
lemów. Wyjątkowo w tym roku zachęcamy do 
udziału w wigilijnym nabożeństwie poprzez inter-
net. Potraktujmy to jako jeszcze jedno doświad-
czenie, z którego – ufamy – wyjdziemy zwycięsko 
również dzięki ewangelickiej odpowiedzialności 
i roztropności. Pamiętajmy o naszych seniorach, 
dla których ten rok był wyjątkowo stresujący. 
Przygotujmy się na nowy, lepszy 2021 Rok!

Łączymy najlepsze życzenia  
Bożego błogosławieństwa,

Rada Parafialna
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 

Trójcy w Warszawie

ks. Piotr Gaś 

SŁOWO	OD	PROBOSZCZA

„…Nie bójcie się! Oto przynoszę wam dobrą nowinę, 
wielką radość dla całego ludu. Dziś w mieście Dawida na-
rodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem, Panem. 
A oto znak dla was: Znajdziecie Niemowlę zawinięte  
w pieluszki i położone w żłobie. Natychmiast dołączy-
ły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga  
i mówiły: 

Chwała Bogu na wysokościach, 
A na ziemi pokój ludziom,
których sobie upodobał.”                                        

Łk 2, 10b – 14

Nie bójcie się! W tych słowach Anioł zwrócił 
się do pasterzy. To, co stało się później,  

a o czym świadczy Łukasz ewangelista, sprawi-
ło, że pasterze stali się posłańcami niebios. Ob-
darowani dobrą nowiną przez anioła – posłańca 
Pana – poszli najpierw do Betlejem, aby oglądać 

Siostry i Bracia w Chrystusie!
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to wszystko, co uczynił Pan. Kiedy doszli i zoba-
czyli Niemowlę opowiedzieli Marii i Józefowi, co  
zostało im objawione o Dzieciątku. Potem po-
wrócili z Betlejem do swych codziennych zajęć.  
„...wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli  
i zobaczyli, jak zostało im powiedziane.” – jak napi-
sał Łukasz. Nie znamy słów pasterzy skierowa-
nych do Marii i Józefa. Nie wiemy, jak długo byli  
w Betlejem, czy Maria i Józef  opowiedzieli im coś 
więcej o Dzieciątku? Kiedy zagłębiamy się w re-
lację Łukasza ewangelisty, pewnie przyznamy, że 
jest bardzo powściągliwa w opisie okoliczności  
i postaci. Natomiast mocno i wyraźnie wybrzmie-
wają słowa: nie bójcie się, przynoszę dobrą nowi-
nę, wielką radość dla całego ludu, dziś narodził 
się Zbawiciel, jest nim Chrystus Pan. To wspa-
niałe słowa!

Przypomnę, że Łukasz gromadził świadectwa 
ustne i pisemne, aby na ich podstawie napisać 
świadectwo o Jezusie Chrystusie. Korzystał więc 
z różnych źródeł, porównywał je i badał ich wia-
rygodność. Tekst Ewangelii według Łukasza jest 
owocem przeprowadzonych badań. Kiedy o tym 
myślę, zawsze zadziwia mnie, że Łukasz, w całej 
swojej powściągliwości, uznał jednak za zasadne 
i istotne przekazanie słów anioła o pieluszkach  
i żłobie. Nadzwyczajne jest to zestawienie. Z jed-
nej strony: Bóg, niebiosa, anioł, aniołowie, dobra 
nowina, radość dla całego ludu, Zbawiciel, Chry-
stus, Pan; z drugiej strony: to wszystko jest da-
rowane i objawione w Niemowlęciu zawiniętym 
w pieluszki, Dzieciątku położonym w żłobie. Czy 
nie mógł w swojej relacji więcej napisać o owej 
radości, dobrej nowinie oraz rozbudować wątek  
o Panu, Chrystusie, Zbawicielu. Czyż to nie jest 
najważniejsze? Czy musiał wspominać o pielu-
chach i żłobie?

Kiedy szukam odpowiedzi na postawione 
pytania, stwierdzam, że Łukasz na podstawie 
źródeł podkreślił, iż częścią dobrej nowiny, rado-
ści, objawienia Zbawiciela, Chrystusa Pana, jest 
właśnie to: pieluchy i żłób. To nie są rekwizyty  
w wymyślonej i potem zbudowanej scenie. To 

nie są jasełka odegrane w Betlejem. Bóg zstąpił 
do nas. W ciele człowieka przyszedł do swego 
ludu. Zbawiciel, Chrystus Pan, Prawdziwy Bóg, 
a zarazem prawdziwy człowiek stanął wśród nas. 
Skoro prawdziwy człowiek, to Łukasz nie mógł 
pominąć tego, co należy do naszego człowieczeń-
stwa: niemowlęctwo, opieka rodziców, pieluchy, 
kołyska, a czasem trudne okoliczności, którymi 
wówczas była stajnia i żłób – część codzienności  
w tamtym świecie. Pan wszedł w pełni w ten 
świat, nie pozorny, lecz rzeczywisty! Ile razy  
o tym myślę, zawsze w myślach śpiewam kolędę, 
która opowiada właśnie o tym cudzie:

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskoń-
czony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad 
wiekami! A Słowo ciałem się stało i mieszkało między 
nami.

Cóż masz, niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęś-
cie swoje, wszedł pomiędzy lud kochany, dzieląc z nim tru-
dy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni 
sami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.

Wielokrotnie Bóg zaskakiwał i zaskakuje. 
Największym zaskoczeniem był krzyż i zmar-
twychwstanie Zbawiciela, Chrystusa Pana! Kiedy 
o tym rozmyślam, rozumiem chyba, co Paweł 
apostoł miał na myśli, kiedy napisał: Nie wstydzę 
się Ewangelii…

Kiedyś wstydził się. Był taki okres w jego ży-
ciu. Naturalnie nie był wtedy apostołem Pana. 
Dopiero po nawróceniu i doświadczeniu Bożej 
mocy wyznał: Nie wstydzę się Ewangelii, gdyż jest 
ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego wierzące-
go…, bo w niej objawia się sprawiedliwość Boga z wiary  
ku wierze… (Rz 1, 16a – 17)

Życzę wszystkim błogosławionych, rados-
nych Świąt Narodzenia Pańskiego! Niech Bóg 
także nam pomoże trwać w nawróceniu i pozwala 
doznać Jego mocy, abyśmy tak obdarowani żyli  
w pokoju i radości!

Warszawa, grudzień 2020                                                                                                  
ks. Piotr Gaś 
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WYDARZENIA

20 listopada 2020 r. odbyła się 8. sesja XIV 
synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Polsce. I tym razem obrady odbywały się on-line 
i ograniczyły się do jednego dnia. Obradom prze-
wodniczył prezes Synodu ks. dr Adam Malina. 

Na początku obrad przypomniano, że  
w ostatnim okresie Kościół poniósł niepoweto-
wane straty między innymi z powodu panującej 
pandemii COVID-19, ale nie tylko. I tak w tym 
czasie Pan powołał do Siebie: biskupa-seniora ks. 
Jana Szarka, ks. Piotra Wowrego, ks. Emila Gajda-
cza, ks. Mariusza Wernera, prof. Janusza Maciusz-
ko, mec. Bernarda Rozwałkę… 

Nagroda Kościoła im. Anny Wazówny
W pierwszej części obrad odbyła się uroczy-

stość wręczenia Nagrody Kościoła im. Anny 
Wazówny za rok 2020. W tym roku Kapituła 

Nagrody przyznała ją stowarzyszeniu Kobiet 
Ewangelickich w Niemczech za realizowanie 
wieloletniego projektu wspierania i pracy wolon-
tariackiej na rzecz Instytutu Pomnika-Centrum 
Zdrowia Dziecka. Uroczystość odbyła się w nie-
typowej formie, bo wirtualnie za pośrednictwem 
platformy do telekonferencji ZOOM - nagrodę  
w imieniu stowarzyszenia odebrały: Margot Pa-
penheim, koordynatorka projektu, ks. Sylvia Her-
che, kierująca projektem w ostatnim okresie oraz 
ks. Angelika Weigt-Blätgen. Nagrodę przyznano 
za prowadzenie projektu pomocy materialnej  
i pracy wolontariuszy w Centrum Zdrowia Dzie-
cka w Warszawie. Tan największy i najnowocześ-
niejszy szpital pediatryczny powstał jako pomnik  
upamiętniający dzieci – ofiary II wojny światowej.  
Fundusze na jego budowę i wyposażenie orga-
nizowano w kraju i zagranicą. W połowie lat 70. 

OBRADY	SYNODU	ON-LINE
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do tej akcji włączyły się kościoły ewangelickie  
w NRD, akcja była kontynuowana po zjedno-
czeniu Niemiec przez organizacje kobiet ewan-
gelickich.  Początkowo do pracy na terenie CZD 
przyjeżdżała młodzież,  a od 1987 nieprzerwanie 
do 2015 roku przyjeżdżały  grupy kobiet - wolon-
tariuszek do pracy w kuchni, w ogrodzie, poma-
gały w utrzymaniu czystości i w opiece nad mały-
mi pacjentami. W swoich środowiskach zbierały 
fundusze na sprzęt i wyposażenie szpitala.  Pobyt 
wolontariuszek w Warszawie organizowały panie 
z obu warszawskich parafii luterańskich i para-
fii ewangelicko-reformowanej. Był to najdłużej 
prowadzony projekt na rzecz pojednania polsko-
-niemieckiego. 

Kościół w czasach pandemii
Biskup Jerzy Samiec, w swoim sprawozda-

niu poruszył kilka istotnych spraw wynikających  
z funkcjonowania Kościoła w warunkach pande-

mii. Zwrócił uwagę, że wiele aktywności parafial-
nych przeniosło się do internetu, co ma swoje dobre  
i złe strony, bo zapewnia uczestnictwo w życiu 
parafialnym, w nabożeństwach ludzi chorych, 
seniorów, ale ważna jest też wspólnota, kontak-
ty międzyludzkie, problemy finansowe parafii.  
Biskup zgłaszał też pojawienie się postulatów 
przygotowania reorganizacji strukturalnej Kościo-
ła: liczby diecezji, łączenia parafii. Zasygnalizował 
potrzebę powrotu do sprawy ordynacji prezbite-
riackiej kobiet i poszerzenia posługi diakona.

Dyskutowano również nad budżetem, poin-
formowano o stanie przygotowań do XIII Zgro-
madzenia Ogólnego ŚFL, planowanego  na rok 
2023 w Krakowie. 

W drugiej części obrad Synod przyjął oświad-
czenie Konferencji Biskupów Luterańskich z dnia 
2 listopada 2020 r

Obrady zakończono modlitwą  w nadziei, że 
następna sesja synodu będzie w realu…

Aldona Karska
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W trudnym dla Izraela czasie wygnania pro-
rok przypominał: „Starajcie się o pomyśl-

ność miasta, do którego skazałem was na wy-
gnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego 
pomyślności zależy wasza pomyślność!” (Jr 29,7). 

Dziś żyjemy nie na wygnaniu, ale w naszym 
własnym kraju. Chcąc pozostać wiernymi prze-
słaniu prorockiemu i naszemu ewangelickiemu 
samorozumieniu, które wzywa nas do troski 
o życie społeczne wokół nas, Synod Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w pełni  
popiera Oświadczenie Biskupów Luterańskich  
z 2 listopada 2020 r. (w załączeniu).

Widząc, że sytuacja w naszym kraju zaostrza 
się, za pilne uważamy nasze zadanie, by być tymi, 
którzy czynią pokój, stają po stronie dobra bliź-
niego i troszczą się o niego na wszystkich jego 
drogach.

Synod Kościoła  
Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

21 listopada 2020 r. 

OŚWIADCZENIE	KONFERENCJI	
BISKUPÓW	LUTERAŃSKICH

Zaniepokojeni sytuacją, jaka ma miejsce  
w polskim społeczeństwie, podziałami, które 
przebiegają często poprzez rodziny, jako Kon-
ferencja Biskupów Luterańskich pragniemy wy-
razić naszą duszpasterską troskę. Od wielu dni 
odbywają się w Polsce największe protesty od 
początku lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy strajki 
powszechne dotyczyły naprawy sytuacji eko-
nomicznej, a skończyły się walką o odzyskanie 
wolności. Czterdzieści lat później na ulice wyszły 
przede wszystkim kobiety. Mężczyźni stoją ramię 
w ramię z protestującymi. Zdecydowaną więk-
szość stanowią młodzi, niezadowoleni ludzie. Koś-
ciół nie może patrzeć obojętnie na to, co dzieje się  
w naszym społeczeństwie. Przyszło nam żyć  
w czasie pandemii, w okresie szczególnego za-
grożenia życia setek czy już tysięcy osób, a mimo 

to tak wielu ludzi – mając świadomość epidemicz-
nego zagrożenia – gotowych jest manifestować, 
walczyć o swoje prawa i wolności.

Dla luteran na całym świecie istotnym ele-
mentem chrześcijańskiego świadectwa jest obec-
ność w debacie publicznej. Teologia luterańska  
w oparciu o reformacyjną naukę o dwóch wła-
dzach wskazuje na wyraźny podział kompetencji 
Kościoła i państwa. Misją Kościoła jest głoszenie 
Ewangelii i kształtowanie sumień, nie zaś forso-
wanie określonych rozwiązań moralnych poprzez 
narzucanie ich za pomocą regulacji prawnych  
w sferze państwa. Zadaniem Kościoła jest skła-
danie świadectwa, a nie przymuszanie, narzuca-
nie swojej woli czy kontrolowanie.

Z biblijnej perspektywy i reformacyjnego 
przekazu uczymy się, że zostaliśmy obdarowani 
wolnością Bożych dzieci, co oznacza samodzielne 
podejmowanie decyzji w swoim życiu oraz po-
noszenie odpowiedzialności za podjęte wybory, 
także te najtrudniejsze. Takie pojmowanie wol-
ności każe dzisiaj wielu ludziom głośno wypowia-
dać słowa sprzeciwu, często w formie, która da-
leka jest od werbalnej poprawności. Kościół musi 
wsłuchiwać się w pytania, skargi, żale czy nawet 
krzyki ludzi. Przestaje wypełniać powołanie, gdy 
odwraca się od sfrustrowanych, poszukujących, 
od tych, którzy wykrzykują pod jego adresem 
swoją złość, a nawet deklarują swoją niewiarę.

Mamy świadomość, że powodem tak wiel-
kiego buntu jest decyzja Trybunału Konstytucyj-
nego, która odchodzi od przyjętych dwadzieścia 
siedem lat temu rozwiązań, mających na celu 
ochronę płodu ludzkiego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i godności 
kobiety będącej w ciąży oraz zapewnieniu wolno-
ści podejmowania decyzji w sytuacjach skrajnie 
trudnych wyborów moralnych.

W  Oświadczeniu Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w sprawie ochrony życia  z roku 
1991 odwołujemy się do tradycyjnego rozu-
mienia świętości życia, wskazując zarazem, że 

OŚWIADCZENIE	SYNODU	KOŚCIOŁA	
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO	W	RP
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zadaniem działania Kościoła nie jest wpływanie 
na ustawodawcę celem penalizacji aborcji. Ani 
wówczas, ani obecnie, my luteranie, nie chce-
my narzucać swojej wizji światopoglądowej, ani 
moralnej innym obywatelom naszego państwa. 
Kościół zwiastując Ewangelię o usprawiedliwie-
niu z łaski przez wiarę propaguje opartą na świa-
domości wolności chrześcijańskiej etykę odpo-
wiedzialności. Nauczanie Kościoła koncentruje 
się na kształtowaniu ludzkich serc i sumień oraz 
edukacji mającej na celu, w tym konkretnym kon-
tekście, niedopuszczanie do sytuacji, w  których 
na świat mają przyjść niechciane dzieci. Zada-
niem Kościoła jest uczynić wszystko, aby aborcja 
przestała być sprawą priorytetową w  dyskusji 
moralnej, a poprzez budowanie świadomości 
seksualnej i świadomego rodzicielstwa liczba 
zabiegów aborcyjnych została zminimalizowana. 
Uważamy, że kobietom, które musiały przepro-
wadzić zabieg aborcji ze względów medycznych, 
w wyniku przestępstw oraz wad letalnych na-
leży zapewnić właściwą opiekę duszpasterską  
i w żadnym wypadku nie kształtować w nich po-

czucia winy. Jednocześnie wszechstronną opieką 
należy objąć rodziny, które podejmują się he-
roicznego wyzwania, jakim jest wychowywanie 
dzieci z wadami genetycznymi.

Świadomi odpowiedzialności za wspólnotę, 
którą tworzymy, apelujemy o wzajemny szacunek 
wszystkich stron sporu. Do rządzących zwracamy 
się z apelem o unikanie rozwiązań siłowych 
oraz poszukiwanie koniecznego w tej sprawie 
kompromisu. Do protestujących apelujemy o nie-
kierowanie się w stronę radykalnych rozwiązań, 
lecz o dążenie do pokojowego dialogu. Ufamy, 
że dzisiejsza fala protestów skutkować będzie  
w młodym pokoleniu trwałym wzięciem na siebie 
odpowiedzialności za sprawy publiczne.

Jako Kościół zapewniamy o modlitwie, pro-
simy Boga o pokój i mądrość dla wszystkich, któ-
rym leży na sercu dobro Polski i wszystkich jej 
mieszkańców.

Przyjęto jednomyślnie w dniu 2 listopada 2020 r.

Konferencja Biskupów
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Od kilkunastu lat Proboszcz i Rada Parafialna 
w święto Zesłania Ducha Świętego zapra-

szali parafian którzy w danym roku obchodzili 
jubileuszowe rocznice swojej konfirmacji. Nie 
tylko tych którzy byli konfirmowani w Warsza-
wie, ale też w innych miejscowościach, ale dziś 
są członkami naszej parafii. To była bardzo miła 
uroczystość, spotkanie po latach, przypomnienie 
jednego z ważniejszych wydarzeń każdego ewan-
gelika. Spotkaniom towarzyszyły  nieraz wzru-
szające wspomnienia:  te konfirmacje sprzed lat 
odbywały się w różnych warunkach: w czasie woj-
ny, w ocalałej zakrystii, nieomalże konspiracyjnie,  
w ruinach kościoła, w gościnnym kościele ewan-
gelicko-reformowanym na Lesznie gdy kościół 
był odebrany Parafii, bywały konfirmacje bardzo 
liczne i kilkuosobowe… 

W związku z ograniczeniami sanitarnymi, 
nakazem dystansu społecznego, ograniczeniem 

zgromadzeń - w tym roku takiego spotkania 
nie było. Ale na pewno wiele osób w tym okre-
sie  wspominało swoją konfirmację, przygoto-
wania do niej, może zaglądali do zdjęć… Jedna 
z konfirmantek sprzed lat nadesłała szczegól-
ne wspomnienie. Jest to odpowiedź na zadane 
przez duszpasterza ks. Włodzimierza Nasta py-
tanie skierowane do grupy przygotowującej się 
do konfirmacji młodzieży w 1997 roku. Swo-
ją odpowiedź mieli udzielić na piśmie. Jadna  
z ówczesnych konfirmantek Małgorzata Florczak 
roku tak odpowiedziała na to pytanie: 

Jak zamierzam wypełnić moje konfirmacyj-
ne ślubowanie wierności Bogu i kościołowi?

Tak, to jest pytanie, które powinien zadać so-
bie każdy, kto przystępuje do konfirmacji.

Po odpowiedzi, jaką udzielę będzie można 
wywnioskować, czy ta uroczysta chwila jest tylko 

WSPOMNIENIE	KONFIRMACJI	SPRZED	LAT….
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smutnym końcem, czy też wspaniałym począt-
kiem rodzącej się wiary.

Niektórzy w ogóle nie przychodzili do kościo-
ła, więc i teraz chyba nic się nie zmieni, ale są też  
i tacy, którzy z różnych powodów nie mają zamia-
ru zapomnieć o kościele.

Ja nalezę do tych drugich.
Nie jestem osobą nader wierzącą, jednak czu-

ję się w jakiś sposób związana z parafią. Mam za-
miar nadal uczęszczać na nabożeństwa i brać jako 
taki udział w życiu kościoła. 

Pragnę zbliżyć się do Boga i żyć według jego 
zasad. Chcę stać się prawdziwym chrześcijani-
nem, nie tylko z nazwy.

Nie napisałam tego, ponieważ tak wypad-
ło napisać, ale dlatego, iż moim zdaniem Bóg 
jest Prawdą, nadaje siłę i sens ludzkiemu życiu,  
a Jezus Chrystus jest Drogą do Naszego Niebiań-
skiego Ojca, dzięki której grzeszni mogą dostąpić  
zbawienia.

Małgorzata Florczak
Konfirmacja 25.05.1997 r. – autorka tekstu,  

Małgorzata Florczak w drugim rzędzie pierwsza od lewej

Przyzwyczailiśmy się, że konfirmacja w naszej 
Parafii odbywa się w Święto Trójcy Świętej, 

ale bywają sytuacje, że termin tej uroczystości 
musimy zmienić. Tak było trzy lata temu, kiedy 
remont kościoła wymusił przesunięcie konfir-
macji na październik. Z kolei w tym roku kon-
firmacja została przełożona na jesień z powodu 
pandemii i związanych z nią ograniczeń dotyczą-
cych różnego rodzaju zgromadzeń. Wydawało 

się, że o ile nadejdzie druga fala wzrostu zakażeń  
COVID-19, to będzie ona miała mniejsze nasi-
lenie. Tymczasem stało się inaczej: jest wzrost 
zachorowań, wprowadzono szereg ograniczeń  
i obostrzeń sanitarnych. 

Do tegorocznej konfirmacji przygotowanych 
było 19 młodych ludzi. Duszpasterze i rodzice 
stanęli przed dylematem, czy znowu nie trzeba 
będzie przełożyć  uroczystości. Konfirmacja to 

KONFIRMACJA	2020



13

INFORMATOR 5 (106) 2020

ważne wydarzenie w życiu każdego ewangelika, 
ważne dla parafii i dla rodziny młodego człowie-
ka, która chciałaby wspólnie przeżywać ten dzień. 
Taki dzień pozostaje w pamięci na całe życie… 
Po wspólnych konsultacjach zadecydowano, że 
konfirmacja odbędzie się w dwóch terminach.  
W planowanym terminie 25 października do kon-
firmacji przystąpi dziesięcioro młodzieży, a pozo-
stała dziewiątka będzie konfirmowana w innym 
terminie - najprawdopodobniej w przyszłym roku. 
W ten sposób będzie można zachować właściwe 
odległości między uczestnikami nabożeństwa. 
Uczestnicy uroczystości, tak jak na każdym na-
bożeństwie w okresie pandemii, muszą dostoso-
wać się do wszystkich obostrzeń sanitarnych 3xD,  
a więc:  dezynfekcja, maseczki i dystans społeczny. 

25 października 2020 roku członkowie rady 
parafialnej i duszpasterze procesjonalnie wprowa-
dzili do kościoła grupę dziesięciu konfirmantów. 

Proboszcz ks. Piotr Gaś słowami Jezusa zapi-
sanymi w Ewangelii św. Jana: Nie wy Mnie wybrali-
ście, ale Ja was wybrałem (J 15,16a) przywitał uczest-
ników nabożeństwa w kościele oraz tych, którzy 
uczestniczyli w nabożeństwie za pośrednictwem 
Internetu.  W liturgii wzięli udział  również: 
diakon Małgorzata Gaś, Elżbieta Byrtek i Prze-
mysław Florjanowicz-Błachut. Nabożeństwo 
uświetnili oprawą muzyczną  Damian Skowroński 
(organy), Cana Kehri (wiolonczela) i Zuzanna 
Kuźniak (śpiew).
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Kazanie wygłosił ks. Piotr Gaś do tekstu  
z Ewangelii Jana 15, 15-17: Nasze życie to ciągły, 
nieustający wybór, ważne jest, że możemy wybrać, bo Bóg 
wybrał, wybrał to, że jesteśmy – to było Boże postanowie-
nie. Pamiętajmy, że Bóg w Trójcy Jedyny jest nam przyja-
cielem! – mówił kaznodzieja.

W dalszej części nabożeństwa nastąpił akt 
konfirmacji, dziesięcioro młodych członków na-
szej parafii złożyło ślubowanie, każdy otrzymał 
swój werset biblijny, zapisany na świadectwie 
konfirmacyjnym. 

Przedstawiciel Rady Parafialnej dr hab. Marcin 
Jacoby w imieniu parafii złożył życzenia konfir-
mantom, a także odczytał list z pozdrowieniami 
od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Warszawie.

Po liturgii spowiedniej konfirmanci i potem 
inni uczestnicy nabożeństwa przystąpili do Wie-
czerzy Pańskiej. Nabożeństwo zakończono bło-
gosławieństwem. 

Tekst: Aldona Karska
Zdjęcia: Adam Wróbel

Drodzy Konfirmanci!

Chciałbym skierować do Was kilka słów w imie- 
niu Rady Parafialnej.

Warunki dzisiejszej ceremonii nie są idealne  
i na pewno nie myśleliście o tym, że będziecie do 
niej przystępować w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy 
się obecnie. Pamiętajcie jednak, że po pierwsze 
– nie wszystko w życiu układa się tak, jak sobie 
zaplanujemy i czasami nasze plany muszą iść na 
dalszy plan przed planami Boskimi; po drugie – 
warto wspólnie pomyśleć o historii tego miejsca 
i historii naszego zboru; konfirmanci w poprzed-
nich wiekach i w poprzednich latach stawali rów-
nież przed wieloma wyzwaniami. Były niezwykle 

PRZEMÓWIENIE	PRZEDSTAWICIELA	 
RADY	PARAFIANEJ	DR.	HAB.	MARCINA	JACOBY	

SKIEROWANE	DO	KONFIRMANÓW

Przedstawiciel Rady 
Parafialnej,  
Marcin Jacoby  
w trakcie 
przemówienia 
do konfirmantów
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trudne sytuacje i ciężkie czasy, były wojny i były 
też epidemie. Jako zbór przechodziliśmy przez te 
wszystkie okresy wyzwań. Przejdziemy również 
przez okres, w którym się teraz znaleźliśmy.

Poprzez konfirmację potwierdzacie swo-
je osobiste wybory, swój wybór, żeby iść ścież-
ką Chrystusa, żeby dalej rozwijać się duchowo. 
Chciałbym Wam pogratulować waszej konse-
kwencji. Cały czas jesteście na tej ścieżce i przez 
dzisiejszą ceremonię to potwierdzacie.

Chciałbym Was prosić, abyście dalej dbali  
o wasz rozwój duchowy. Dzisiejsza ceremonia to 
tylko punkt na długiej ścieżce, na której wszyscy 
jesteśmy przez całe życie. I na tej ścieżce cały czas 
musimy pamiętać o tym, żeby się rozwijać, żeby 
czytać Pismo, żeby brać udział w nabożeństwach, 
żeby być czynnymi członkami naszego zboru, na-
szej społeczności.

Chciałbym Was również prosić, abyście byli 
dobrymi ambasadorami naszej wiary i naszego 
zboru. W czasach, które są niełatwe dla chrześ-
cijaństwa w naszym kraju i na świecie musimy 
próbować pokazywać to, co jest dobre w naszej 
wierze i w tej ścieżce, którą sobie wybraliśmy.

Chciałbym też, żebyście również nie zapomi-
nali o haśle naszej parafii: PAMIĘTAJ – JESTE-
ŚMY! Nie jesteście sami! Jesteście częścią zboru, 
częścią pewnej określonej społeczności i ta spo-
łeczność również ma was wspierać w waszych 
problemach, w trudnych sytuacjach, które na 
pewno w życiu będziecie mieli - jak każdy z nas.

A zatem pamiętajcie, że macie obowiązki, 
ale macie też i wsparcie w naszej społeczności,  
w której jesteście. A przez dzisiejszy akt obecność 
w niej potwierdziliście.

Jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy możliwość 
występu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, 
które odbyło się we wrześniu oraz podczas uroczy-
stego nabożeństwa wstąpienia do kościoła.

Pomimo pandemii i tych trudnych czasów do-
łączyły do naszego grona dwie osoby: sopran i bas. 
Nie poddajemy się - pracujemy w 5 osobowych 
grupach, licząc na szybki  powrót do prób tutti  
i śpiewania na nabożeństwach.

Zuzanna Kuźniak

CHÓR	SEMPER	CANTAMUS

19.09.2020 r. Koncert chóru Semper Cantamus 
 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego

Chór Semper Cantamus
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W tym roku akcja „Prezent pod choinkę” od-
bywała się pod hasłem „POMIMO”. J jak co roku 
można było przygotować prezent w pudełku po 
butach. Z naszej Parafii przekazanych zostało 55 
paczek. Ogólnie w całej Polsce zebrano ponad 
2000 prezentów, które przewieziono najpierw do 
siedziby Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzię-
gielowie, gdzie zostały przygotowane do dalszej 
wysyłki. Jednocześnie odbywała się zbiórka pie-
niędzy na wirtualną  paczkę, wszystko po to, by 
sprawić, że dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii 
będą mogły przeżyć wielką radość. 

Drodzy, bardzo dziękuję za zaangażowanie  
w tegoroczną akcję Prezent pod choinkę, szcze-
gólnie dziękuję pani Agnieszce i siostrom - Madzi 
i Marysi, to one jak co roku zmobilizowały dzieci 
w przedszkolu i szkole do zrobienia prezentów 
POMIMO.

Elżbieta Byrtek

PREZENT	POD	CHOINKĘ	POD	HASŁEM	„POMIMO”

Mimo pandemii i częściowego lockdownu  
w sobotę 5 grudnia odbyło się wspólne pie-
czenie pierniczków. W ten sposób udało się 
podtrzymać nową parafialną tradycję. Jest to 
akcja przygotowana i prowadzona przez rodzi-
nę Państwa Sobańskich już od kilku lat. W tym 

PIECZENIE	PIERNICZKÓW	ONLINE

roku czternaście rodzin za pomocą internetowej 
platformy ZOOM dołączyło do pieczenia pier-
niczków. Wcześniej zgodnie z przepisem pani Ani 
przygotowane zostało ciasto. Każda rodzina we 
własnej kuchni w sobotnie dopołudnie wałkowa-
ła, wycinała i piekła przepyszne pierniczki. 
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W tym roku przekażemy pierniczki i życzenia 
świąteczne samotnym, starszym osobom w naszej 
Parafii. Internetowe, zdalne pieczenie piernicz-
ków sprawiło wiele radości, a gdy się kończyło 
wszyscy zgodnie życzyliśmy sobie, by następne 
takie spotkanie odbyło się w sali parafialnej przy 
ulicy Kredytowej. 

Elżbieta Byrtek

UWAGA!!!
W sobotę 2 styczna o godz. 16:00 zapraszamy do wspólnego kolędowania, 
które poprowadzi kantor Zuzanna Kuźniak i muzycy za pośrednictwem 
transmisji internetowej na parafialnym kanale You Tube Luteranie  
w Warszawie (szczegóły będą podane na stronie internetowej Parafii) 
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Z przyjemnością infor-
mujemy, że wraz z po-

czątkiem  grudnia urucho-
miona została na terenie 
kancelarii parafialnej przy 

ul. Kredytowej 4 mała biblioteka dla wszystkich 
naszych Parafian oraz osób zainteresowanych wy-
znaniem ewangelicko-augsburskim.

Zbiory naszej biblioteki skoncentrowane 
będą na tematyce związanej z historią reformacji  
i Kościoła. Wśród dostępnych dla Państwa tytu-
łów znajdą się też te przedstawiające ważne posta-
cie związane z Kościołem Ewangelicko-Augsbur-
skim oraz te, które opisują różne aspekty wiary  
w kontekście naszego codziennego życia. Nie 
zapomnieliśmy także o najmłodszych. Znajdą 
Państwo na naszych półkach książki, które mamy 
nadzieję, zainteresują także dzieci i młodzież,  
a jednocześnie pozwolą im przybliżyć wiedzę  
teologiczną.

Mamy szczerą nadzieję, że pomimo trudności, 
jakie na co dzień napotykamy z powodu panującej 
pandemii, zdołamy nasz projekt sprawnie realizo-
wać i będą mogli Państwo korzystać z owoców 
naszej małej inicjatywy. Wszystkie informacje 
wraz z katalogiem będą umieszczone na stronie 
internetowej w zakładce Kultura - Biblioteka.

Anna Skotarek i Justyna Stanisławska

BIBLIOTEKA

ŻYCIE	W	OKRESIE	PANDEMII

LEKCJE	W	CZASIE	ZARAZY

W marcu zaczęło się coś, na co nikt nie był 
przygotowany - zdalne nauczanie. W mar-

cową środę ogłoszono, że od poniedziałku lekcji 
w szkole nie będzie. Uczniowie zamiast w szkol-
nych ławkach mieli uczyć się w domach przed 
monitorami swoich komputerów, o ile je mieli.

I tak zaczęło się zdalne kształcenie, najpierw 
przez dwa tygodnie, potem do Wielkanocy, po-
tem….  i aktualnie znowu jesteśmy w sytuacji 
zdalnego nauczania do Świąt Bożego Narodzenia, 
potem skumulowane ferie zimowe do 17 stycznia, 
a potem… zobaczymy. Taka dynamiczna sytuacja 
zmian i niepewności dotyczy nie tylko nauczania.

Na początku zdalnego nauczania w marcu, 
lekcje religii ograniczyły się do wysyłania wiado-
mości email z tematami i zadaniami do wykonania 
w podręczniku.

Już w kwietniu władze naszej Parafii podję-
ły decyzję o zakupieniu konta na platformie do 
telekonferencji ZOOM, co umożliwiło regular-
ne kontaktowanie się z uczniami i prowadzenie 
lekcji on-line. Jednak nie wszyscy uczniowie mieli 
techniczne możliwości by korzystać z tych lekcji 
(problemy ze sprzętem czy internetem). Bywało 
i tak, że lekcje odbywały się indywidualnie np. 
przez telefon. W kwietniu Diakonia Kościoła  
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Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zaofero-
wała tablety dla potrzebujących wsparcia ucz-
niów, w naszej Parafii skorzystały z takiej pomocy 
dwie rodziny.

Zarówno uczącym jak i uczniom brakowało 
umiejętności i cierpliwości posługiwania się tymi 
wszystkimi programami, aplikacjami, platforma-
mi… „internetami”, które płatały figle - rwał się 
zasięg, kończyły się pakiety danych, zdarzały się bu-
rze, zanik dźwięku, itp. Często z pomocą przycho-
dzili rodzice, którzy coś doradzili, starsze rodzeń-
stwo, studenci – a wszystko to on-line „poprzez 
okienka mniejszych lub większych monitorów”

Od kwietnia do czerwca w kościele odby-
wały się specyficzne szkółki niedzielne, pod-
czas niedzielnych nabożeństw transmitowanych 
przez internet opowiadane były historie biblijne.  
Pamiętam tę pierwszą niedzielę ze szkółką pod-
czas nabożeństwa, gdy położyliśmy na stoliku 
przy ołtarzu zdjęcia dzieci z różnych parafial-
nych wydarzeń. Potem musiałam sama zabrać 
latarenkę, bo nie było dzieci…, w ogóle w koście-

le były tylko tzw. funkcyjne osoby (6 osób). Wte-
dy po raz pierwszy opowiadałam historię biblijną 
w bardzo pustym kościele, spoglądając czasami  
w kamerę, czasami na stolik ze zdjęciami. To było 
dla mnie bardzo trudne przeżycie. Dziś jestem 
wdzięczna Bogu za ten czas, za transmisje nabo-
żeństw online przez parafialne Studio Lutherane-
um, za taką możliwość dzielenia się Dobrą Nowi-
ną. I tak w kolejne niedziele na przemian z panią 

Problemy 
z połączeniem…

Szczególna szkółka niedzielna

Szkółka niedzielna online

Wirtualny spacer po kościele  w ramach lekcji online

Wirtualny spacer po kościele  w ramach lekcji online
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Magdą Welman opowiadałam historie biblijne. 
Wreszcie powolutku  do kościoła zaczęli wra-
cać ludzie. Po wakacjach powróciły „normalne” 
lekcje, szkółki niedzielne i niedzielne przedszko-
le – wielka radość, która trwała do połowy paź-
dziernika i odtąd znowu - zdalne nauczanie. Tym 
razem zarówno lekcje, jak i szkółki niedzielne 
odbywają się on-line. Są i tacy uczniowie, którzy 
jesienią nie powrócili na lekcje w sali  (problemy 
zdrowotne, trudności z dojazdami, itp.), dla nich 
wprowadzenie nauczania zdalnego to była jedyna 
szansa uczestnictwa w lekcjach religii.

Sytuacja nie jest łatwa, każdy z nas może wy-
mienić związane z pandemią komplikacje i prob-
lemy. Jednak chcę napisać też o miłych, dobrych  
i niezwykłych wydarzeniach, za które możemy 
być wdzięczni. Używając internetu można wspól-
nie śpiewać, modlić się, rozmawiać i spoglądać 
sobie w oczy. Można zobaczyć  zwierzaka czy ulu-

bione zabawki koleżanki lub kolegi, można zoba-
czyć rodziców, starsze lub młodsze rodzeństwo, 
można włączyć się na lekcję dwie minuty przed 
jej rozpoczęciem i nie spędzać godziny na dojazd 
do Parafii, a nawet czasami na szkółce niedzielnej 
wyjątkowo można być w piżamie . Można od-
być wirtualny spacer po kościele Świętej Trójcy 
nie ruszając się z pokoju. Można wspólnie słu-
chać podcastów na YouTube luteranie w Warsza-
wie i obejrzeć historie biblijne, tworzone w róż-
nych częściach świata, można wspólnie tworzyć 
piękne rzeczy… zobaczcie sami.

Jednak czegoś mi bardzo brakuje........... - to zdanie, 
Drodzy Czytelnicy możecie dokończyć sami. 

Do zobaczenia w kościele, do zobaczenia na 
Kredytowej.

 Elżbieta Byrtek

praca online –
wieńce adwentowe
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W roku szkolnym 2020/2021 grupa pierw-
szego roku przygotowania do decyzji o 

przystąpieniu do aktu konfirmacji liczy aktualnie  
25 osób. Spotyka się we wtorki o godz. 17:15. Nie 
wszyscy mogą uczestniczyć w tych spotkaniach, 
dlatego zaproponowałem młodzieży dodatkowy 
termin zajęć w soboty o godz. 11:00. W kolejnych 
tygodniach realizujemy ten sam temat zarówno 
we wtorki jaki i soboty. Tak zorganizowane zaję-
cia stwarzają młodzieży alternatywną możliwość 
korzystania z zajęć, jeśli zajdzie taka potrzeba  
w danym tygodniu. 

Grupa drugiego roku przygotowania do  
decyzji o przystąpieniu do aktu konfirmacji liczy 
14 osób. Zajęcia zorganizowaliśmy w systemie, 
który opisałem wcześniej. Młodzież uczestniczy 
w zajęciach w środy o godz. 17:00 albo w soboty 
o godz. 12:00.

We wrześniu i październiku odbywaliśmy 
zajęcia stacjonarne z zachowaniem sanitarnych  

zabezpieczeń. Od 27.10.2020 r. nasze zajęcia od-
bywają się zdalnie na platformie zoom. 

Pragnę pochwalić konfirmantów z młodszej 
i starszej grupy. Są bardzo dzielni. Liczba godzin 
zajęć szkolnych spędzanych przed ekranem, jest 
dla nich dużym obciążeniem. Każda dodatko-
wa godzina zajęć jest dodatkowym wysiłkiem. 
Obserwuję zmęczenie. Młodzież szczerze o tym 
mówi. Czasem słyszę, że ktoś nie wziął udziału  
w zajęciach z powodu zmęczenia. Wierzę im. 

Nie wszyscy dysponują sprzętem i łączem in-
ternetowym, które stwarzają w pełni komfortowe 
korzystanie z zajęć. Nie są to jednak problemy 
techniczne na tyle poważne, aby uniemożliwiały 
uczestniczenie w zajęciach.

Dziękuję młodzieży za dobrą współpracę na 
zajęciach. Dziękuję także rodzicom za ich wspar-
cie. Dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz ich 
rodziców lekcje konfirmacyjne odbywają się re-
gularnie i realizujemy program zajęć.

ks. Piotr Gaś

LEKCJE	DLA	KONFIRMANTÓW

W nowym roku szkolnym 2020/2021 po-
wstała grupa młodzieżowa spotykająca się 

na pokonfirmacyjnych lekcjach religii. Część osób 
tej prawie trzydziestoosobowej grupy konfirma-
cję miała w poprzednich lata, inni przystąpili do 
konfirmacji w tym roku, a inni jeszcze na nią cze-
kają, ale ukończyli już kurs przygotowawczy do 
aktu konfirmacji.

Na pierwszych spotkaniach przedstawiłem 
cel i program tegorocznych lekcji religii. Spotka-
nia noszą nazwę „Nie Mam Czasu”, gdyż mło-
dzież często nie ma czasu na kościół, lekcje reli-
gii, spotkania młodzieżowe i wolontariat. Mimo 
wszystko postanowiłem ich zachęcić, aby przy-
chodzili, rozmawiali ze sobą, dzielili się swoją wia-

rą i zdobywali wiedzę o Piśmie Świętym, teologii 
ewangelickiej oraz uczyli się tolerancji względem 
innych wyznań i religii. Na pierwszym spotkaniu 
rozmawialiśmy o czasie, czym jest czas? Dlaczego 
nam go wiecznie brakuje? Co zrobić, aby lepiej 
wykorzystać czas w swoim życiu?  Na kolejnych 
spotkaniach zajmowaliśmy się stworzeniem świa-
ta, porównywaliśmy różne mitologie z tekstem 
Pisma Świętego. Następnie zadaliśmy sobie pyta-
nia dotyczące grzechu i upadku człowieka. Oglą-
daliśmy materiał dokumentalny o minimalizmie 
i ekologii następnie próbowaliśmy się do niego 
krytycznie odnieść. Ostatnie spotkanie „na żywo” 
mieliśmy na początku października i na nim czy-
taliśmy historię króla Dawida. Spotkania w Sali 

MŁODZIEŻ	I	STUDENCI	PARAFII	ŚWIĘTEJ	TRÓJCY	

PODCZAS	PANDEMII
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parafialnej przy ul. Kredytowej 4/1 gromadziły 
nas w liczbie kilkunastu osób, a czasem nas było 
nawet ponad dwadzieścia obecnych. Na każdym 
spotkaniu towarzyszyła nam modlitwa i śpiew. 
Przy czym w tym roku ćwiczyliśmy głównie pieś-
ni ze śpiewnika ewangelickiego. 

Przechodząc na tryb zdalny miałem już do-
świadczenie w prowadzeniu zajęć online, robiłem 
to w poprzednim roku szkolnym i wiedziałem 
jakie niesie to ze sobą wyzwanie zarówno dla 
młodzieży jak i dla prowadzącego. Frekwencja 
odrobinę zmalała, jednak nadal spotykaliśmy się  
i mogliśmy rozmawiać o prezentacjach, które przy-
gotowałem na potrzeby zajęć online. Tematy jakie 
poruszaliśmy to: „Albert Schweitzer – jego postać 
i dzieło”; „Aborcja – problem etyczny”; „Patrio-
tyzm – jak go rozumiemy?”; „Wieczerza Pańska  
w tradycji katolickiej, luterańskiej i reformowa-
nej”; „Przypowieść o nieuczciwym zarządcy”. 

Również i studenci spotykali się do czasu  
w Sali 23 przy ul. Kredytowej 4. W tym roku aka-
demickim rozpoczęliśmy spotkania od dwóch 
cyklów prowadzonych na przemiennie. Jednego 
tygodnia spotykamy się by rozmawiać o tekście 

biblijnym, następnego tygodnia rozmawiamy na 
temat związany z teologią i filozofią protestancką. 
Rozmawialiśmy o takich postaciach jak Rudolf  
Otto, Albert Schweitzer, Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher, przygotowałem prezentację o pre- 
kursorach reformacji i inkwizycji w średniowie-
czu, zamierzamy rozmawiać na następnych spot-
kaniach o Marcinie Lutrze, Filipie Melanchtonie 
oraz Dietrichu Bonhoefferze. Będziemy mieli 
ekskurs w stronę filozofii chińskiej i jej korelacji  
z teologią protestancką. Natomiast lekturę Biblii 
na cyklu spotkań „na kawę z Biblią” rozpoczę-
liśmy od Pierwszej Księgi Samuelowej 16, sku-
piamy się w ten sposób na historii króla Dawida. 
Spotkania online gromadzą przeciętnie od 5 do 
10 osób. Gdy spotykaliśmy się na żywo frekwen-
cja była znacznie wyższa. 

Wszystkie te spotkania są otwarte dla para-
fian, a także dla osób z innych kościołów chrześ-
cijańskich, wymagana jest jednak rejestracja  
i zapisanie się na listę za pośrednictwem poczty 
elektronicznej – grupa młodzieżowa (warszawa-
-trojca-mlodziez@luteranie.pl) grupa studencka 
(warszawa-trojca-studenci@luteranie.pl).
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Niewątpliwie brakuje nam wszystkim spotkań 
na żywo, integracji, wspólnego wyjazdu na diece-
zjalny zjazd młodzieży lub OZME. Czasami uda 
nam się spotkać na nabożeństwie, jednak to tylko 
chwila, na którą czekamy skupiając się bardziej na 
przebiegu liturgii i głoszonym Słowie. Cieszę się, 
że możemy działać w Internecie pomimo trud-
nej sytuacji w kraju i na świecie, zarazem brakuje 

nam spotkań, które mogłaby być dla młodzieży 
czasem integracji i poznania się lepiej. Ufam jed-
nak, że po okresie niepewności i wzmożonych 
zachorowaniach będziemy znowu mogli zbierać 
się w Salach Parafialnych przy ul. Kredytowej 4. 
Wszystkich zainteresowanych tematami oraz do-
łączeniem do grup młodzieżowej lub studenckiej 
zapraszam do kontaktu. 

Sebastian Madejski

Już po raz ósmy Fundacja Ewangelickie To-
warzystwo Oświatowe zorganizowała Cha-

rytatywny Kiermasz Świąteczny. Nawiązujemy  
w ten sposób do tradycji ewangelickich kiermaszy 
bożonarodzeniowych, które są miejscem rodzin-
nych spotkań i świętowania, ale też okazją do zor-
ganizowania pomocy  najbardziej potrzebującym. 
Przykładowo, w poprzednim roku udało się ze-
brać ponad 60 tys. zł na wsparcie leczenia i reha-
bilitacji rocznego Mirka, synka nauczycielki zwią-
zanej z Zespołem Placówek:  Szkołą Podstawową 
im. Samuela Bogumiła Lindego i Przedszkolem 
Szkrabki. Mirek urodził się jako wcześniak i dziel-
nie zmaga się z trudnościami zdrowotnymi, napo-
tykanymi na swojej drodze. W dotychczasowych 
edycjach Kiermaszy zebraliśmy już na różne cele 
kwotę ponad 200 000 PLN.

Charytatywny Kiermasz Świąteczny z roku na 
rok ma coraz większy zasięg. Gromadzi  już nie 
tylko osoby z Ursynowa - wiemy, że odwiedzają 
nas również goście z całej Warszawy.  W trakcie 
zeszłorocznego Kiermaszu odwiedziły nas setki 
Warszawiaków!  Stoiska kiermaszowe co roku 
przepełnione są świątecznymi potrawami i prze-
pięknymi wyrobami rękodzielniczymi. Pojawiają 
się ozdoby świąteczne i smakołyki przygotowa-
ne przez dzieci, rodziców i kadrę Przedszkola 
Szkrabki i Szkoły Lindego. Na scenie, poza au-
kcją i występami dzieci, można usłyszeć muzykę 
na żywo, odbywają się  występy taneczne w wy-
konaniu kadry oraz przyjaciół naszych placówek. 
Co roku jest też czas na wspólne kolędowanie. 
Wszystkiemu towarzyszy zawsze wyjątkowa, 
świąteczna atmosfera.

W tym roku, zmagając się z codziennymi 
wyzwaniami, jakie stawia przed nami pandemia 
wirusa SARS-CoV-2,  musieliśmy zaadaptować 

KIERMASZ	ONLINE

Kiermasz w 2019 roku, stoiska grup przedszkolnych 
i klas szkolnych

W środku nauczycielka muzyki ze szkoły Lindego  
Emilia Żaczek teraz w roli prowadzącej aukcję
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się do nowych warunków, tęskniąc przy tym za 
życiem, jakie znamy sprzed wybuchu pandemii. 
Zdecydowanie łatwiej jest stawiać czoła prze-
ciwnościom, mając w sercach i w pamięci pięk-
ne chwile. Wydarzeniem, które w pełni ukazuje 
dobro płynące ze wspólnych działań i siłę, która 
tkwi we współpracy, z całą pewnością jest nasz 
Kiermasz.

Choć rzeczywistość wygląda inaczej niż  
w ubiegłych latach, chcieliśmy, pomimo trudnych 
okoliczności, przygotować Kiermasz, który po-
nownie nas zjednoczy i będzie źródłem piękna, 
miłości i dobra. Dzięki uprzejmości Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy oraz ogrom-
nemu zaangażowaniu i przy wielkim nakładzie 
pracy Studia Lutheraneum mogliśmy przenieść 
nasz Kiermasz do świata wirtualnego i popro-
wadzić transmisję na żywo ze Studia. Całość im-
prezy została podzielona na 9 bloków, w których 
znajdowały się różnorodne atrakcje dla ogląda-
jących - w tym charakterystyczne  dla wydarze-
nia elementy takie jak: licytacja – łącznie blisko 
dziewięćdziesięciu wystawionych przez rodziców 
z placówek Fundacji ETO bardzo różnorodnych 
przedmiotów i voucherów, występu kadry Szko-
ły Lindego oraz Przedszkola Szkrabki, występu 
Zespołu składającego się z rodziców szkolnych 
uczniów oraz nauczycieli. Zamiast straganów wy-
pełnionych rękodziełem – dzieci, z pomocą na-
uczycieli i rodziców, nagrały filmiki prezentujące 
poszczególne grupy przedszkolne i klasy szkolne. 
Widzowie mieli też szansę wysłać bliskim ży-
czenia, które zostały odczytane na antenie. A to 
wszystko jak co roku po to, by być razem, dzielić 
się dobrem, pomagać!

W tym roku celem zbiórki było wsparcie le-
czenia i rehabilitacji pani Basi – nauczycielki ję-
zyka polskiego i historii ze Szkoły Lindego. Pani 
Basia w połowie września doznała zawału mózgu 
– udaru niedokrwiennego obu wzgórz. Czas i sy-
tuacja epidemiczna nie zadziałały na jej korzyść. 
Wiele godzin spędziła w karetce, podróżując po-

Tak na ekranie komputerów wyglądała licytacja,  
tu licytacja kostki do gry zespołu Metalica

Prowadzące Małgorzata Kwiatkowska, dyr. Zespołu Placówek 
Fundacji ETO i Agnieszka Schaitter, dyr. Przedszkola Szkrabki

Zespół Ladies: Justyna Abramczyk, Agnieszka Schaitter, 
Emila Żaczek (dyrektorka i nauczycielki z Zespołu Placówek)

Basia Górska, nauczycielka szkoły Lindego,  
na rzecz której zbieraliśmy środki
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między szpitalami, które zamykały kolejne od-
działy z powodu pojawiających się przypadków 
Covid-19. Dopiero po ponad 10 godzinach pani 
Basia została przyjęta do szpitala, gdzie została 
postawiona diagnoza.

Co roku Andrzej Molenda swoim graniem uświetnia nasz 
Kiermasz, w tym roku w duecie z Pawłem Listwonem

Aby pomóc pani Basi wrócić do samodziel-
ności i do tych, których kocha – rodziny i swoich 
uczniów, konieczny jest pobyt w specjalistycz-
nym ośrodku, całodobowa opieka i rehabilitacja. 
Koszty z tym związane znacznie przewyższające 
możliwości finansowe rodziny pani Basi, dlatego 
też wspólnymi siłami postanowiliśmy  Jej pomóc. 
O godzinie 22:00, po zakończeniu, na koncie 
Zrzutki dla pani Basi było ponad 55 000 zł. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony inter-
netowej naszego Kiermaszu, którą tworzą ro-
dzice dzieci uczęszczających do naszych placó-
wek: http://kiermasz-eto.pl. Relację z Kiermaszu 
można również obejrzeć na kanale Youtube „Lu-
teranie w Warszawie”.

Agnieszka Schaitter 
Małgorzata Kwiatkowska                                                                                                          Przy fortepianie Magdalena Wajzner-Barska,  

nauczycielka muzyki w szkole Lindego

Zespół All4Kids, w skład którego wchodzą nauczyciele  
i rodzice ze szkoły Lindego
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W wystroju wnętrza kościoła Św. Trójcy wy-
korzystane zostały między innymi ele-

menty kamienne. Jest to na przykład pięknie 
wyszlifowana posadzka czy wykładziny balustrad 
pierwszej i drugiej empory. Przyglądając się uważ-
niej tym szlifom można dopatrzyć się skamie-
niałych szczątków wymarłych zwierząt żyjących  
w zamierzchłej przeszłości. Bardzo wyraźnie wi-
doczne są szczątki belemnitów różnej wielkości, 
przecięte i utrwalone szlifami w przypadkowych 
ułożeniach. Szczególnie dużo jest ich w beżo-
wych wykładzinach balustrad empor kościoła. 

Belemnity to grupa wymarłych zwierząt na-
leżących do głowonogów. Są one spokrewnione 
ze współcześnie żyjącymi ośmiornicami, kalma-
rami i mątwami. Występowały w przydennej stre-
fie ciepłych mórz przed około 200 milionami lat, 
a więc w okresie jury, kiedy na lądach panowały 
dinozaury. Kopalne belemnity miały dziesięć 
ramion wokół otworu gębowego, a liczne przy-
ssawki ułatwiały chwytanie zdobyczy. Belemnity 
były sprawnymi pływakami poruszającymi się 
sposobem odrzutowym – woda z dużą siłą wy-
rzucana była z jamy płaszczowej przez ruchliwy 

lejek. Przy powolnym pływaniu wykorzystywały 
faliste ruchy płetw znajdujących się po bokach 
ciała. Belemnity miały dobrze wykształcone oczy. 

Jako skamieniałości zachowały się struktury 
szkieletu wewnętrznego belemnitów, a właściwie 
tzw. rostra będące wydłużonymi mineralnymi 
(kalcytowymi) elementami tych szkieletów. Dość 
powszechnie są one znane jako „strzałki pioru-
nowe” znajdowane w piaskach, żwirach i w juraj-
skich skałach osadowych, z których wykonane są 
płyty kamienne kościoła Św. Trójcy. Strzałki pio-
runowe nie mają oczywiście nic wspólnego z ude-
rzeniami piorunów w skałę czy w piasek, ale taka 
mądrość ludowa utrwaliła się w ciągu setek lat. 

Przypuszczam, że profesjonalny paleontolog 
mógłby w naszym kościele znaleźć, poza belem-
nitami, skamieniałości także innych prehistorycz-
nych organizmów. Są tam m.in. skamieniałości 
przypominające przekroje muszli małży, a więc 
zwierząt bezkręgowych należących, podobnie jak 
głowonogi, do typu mięczaków.

Na zdjęciach przykłady belemnitów z balu-
strady pierwszej empory.

Krzysztof  Lewandowski

ŚLADY	ŻYCIA	SPRZED	MILIONÓW	LAT	 
W	KOŚCIELE	EWANGELICKO-AUGSBURSKIM	 

ŚWIĘTEJ	TRÓJCY	W	WARSZAWIE

CZY	WIESZ,	ŻE…
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WSPOMNIENIA...

ŚP.	BP	JAN	SZAREK	

(1936-2020)

Biskup-senior Jan Szarek, 2020

W cieszyńskim szpitalu 
przegrał walkę z koronawi-
rusem COVID-19 emeryto-
wany zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego  
w RP – ks. Jan Szarek,  
dr h.c. Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w War-
szawie. Zmarł 8 października 
2020 r., zaledwie kilkanaście 
dni po 60. rocznicy swojej  
ordynacji.

Biskup-senior Jan Szarek 
urodził się 13 lutego 1936 ro- 
ku w Bielsku. W 1960 roku 
skończył teologię na Chrześ-
cijańskiej Akademii Teolo-
gicznej i 25 września 1960 
został ordynowany na księ-
dza Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego. Po ordyna- 
cji został skierowany do pra-
cy duszpasterskiej na Ma-
zury. Rozpoczął swoją służbę jako wikariusz w 
parafii ewangelickiej w Nawiadach, w 1962 roku 
został skierowany do pracy w Giżycku, gdzie  
w 1966 roku zgromadzenie parafialne wybrało go 
proboszczem. W 1970 roku powraca do rodzimej 
bielskiej parafii, gdzie w 1975 roku zostaje wybrany 
drugim, a w 1980 pierwszym proboszczem. Pełnił  
też funkcję konseniora, a od listopada 1980 roku 
seniora Diecezji Cieszyńskiej. W styczniu 1991 
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wy-
brał ks. Jana Szarka biskupem Kościoła, uroczyste 
wprowadzenie w urząd odbyło się 3 maja tegoż 
roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie. W 
latach 1993-2001 pełnił funkcję  prezesa Polskiej 
Rady Ekumenicznej –to za jego prezesury  do-

szło do podpisania deklara-
cji o wzajemnym uznawaniu 
sakramentu Chrztu Świętego 
przez sześć Kościołów  zrze-
szonych w PRE i Kościół 
Rzymskokatolicki. Gdy Dia-
konia Kościoła otrzymała 
osobowość prawną bp Jan 
Szarek został jej pierwszym 
prezesem (2000-2005). Jesz-
cze jako senior Diecezji Cie-
szyńskiej zainicjował i do-
prowadził do wybudowania 
drukarni i ośrodka wydawni-
czego „Augustana” w Biel-
sku-Białej. Jako zwierzchnik 
Kościoła doprowadził do 
przyjęcia ustawy regulującej 
status Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP. Za 
jego kadencji reaktywowano 
Ewangelickie Duszpaster-
stwo Wojskowe, powstało 

również Centrum Misji i Ewangelizacji. W okresie 
sprawowania urzędu biskupa ordynował 50 księży, 
wspierał dążenia do ordynacji kobiet i ich zaan-
gażowanie w Kościele. W 2001 roku Chrześcijań-
ska Akademia Teologiczna nadała mu tytuł doctora 
honoris causa. Często uczestniczył w wydarzeniach 
związanych z naszą parafią, wielokrotnie głosił ka-
zania z ambony kościoła Świętej Trójcy. 

We wspomnieniach przytaczane jest zdanie, 
które  zawarł w swoim referacie wygłoszonym  
w 2009 r. z okazji obchodów 10-lecia Diakonii 
Polskiej: Zwiastowanie Ewangelii, misja, budowanie 
wspólnoty i diakonia tworzą jedną całość - to zdanie  
najlepiej charakteryzuje jego wieloletnią działal-
ność duszpasterską.
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Pogrzeb śp. bp. Jana Szarka odbył się 17 paź-
dziernika w Bielsku, z uwagi na pandemię w ża-
łobnej uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa 
rodzina,  duchowni i przedstawiciele władz sa-
morządowych; uroczystość była transmitowana  
w Internecie. Dzień wcześniej w kościele Zbawi-
ciela w Bielsku wystawiono urnę z prochami, aby 
wierni w ciszy i skupieniu mogli pożegnać swoje-
go duszpasterza. 

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

1993.05.09.  ks. Włodzimierz Nast,  
bp Jonas Kalvanas (Litwa), bp Jan Szarek

3.05.1991 r. Uroczystość konsekracji  
i introdukcji ks. sen. Jana Szarka na Biskupa 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

23.01.2000 r. Bp Jan Szarek podpisuje 
deklarację o wzajemnym uznawaniu 

Chrztu Świętego

1999 r. Bp Jan Szarek podczas spotkania 
warszawskiego oddziału PTEAugsburskiego 

w RP 
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Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej odbyłem w latach 1956-1960. Pierwsze 
nabożeństwo w odzyskanym kościele Świętej Trójcy 
miało miejsce w dniu 18 listopada 1956 roku.  Atmo-
sfera radości, jaka towarzyszyła temu wydarzeniu, 
pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Odtąd, jako 
studenci teologii, przyjeżdżaliśmy często z Chylic do 
Warszawy, by uczestniczyć w nabożeństwach odpra-
wianych w tej świątyni. 

W mojej macierzystej parafii w Bielsku bezpo-
średnio po konfirmacji podjąłem pracę w Szkółce 
Niedzielnej. Działalność tę chciałem też kontynuo-
wać w Warszawie jako student teologii. Po jednym z 
nabożeństw zwróciłem się więc do ks. Ottona Krenza 
z zapytaniem, czy nie potrzebuje młodych ludzi do 
pomocy w prowadzeniu nabożeństw dla dzieci. Ks. 
Krenz przyjął mnie z radością do tej służby. Pracę tę 
wykonywałem przez 3 lata. Nabożeństwa dla dzie-
ci odbywały się w sali parafialnej. Korzystaliśmy ze 
śpiewnika przygotowanego dla dzieci przez ks. Kren-
za. On sam  zapraszał mnie często do swego mieszka-
nia w celu omówienia tematyki związanej z najbliż-
szymi nabożeństwami,  w których uczestniczyło około 
30 dzieci. 

Bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych 1958 
roku ks. Zygmunt Michelis, ówczesny proboszcz, 
zwrócił się do studentów teologii z prośbą, aby włą-
czyli się do przygotowań związanych z poświęceniem 
kościoła Św. Trójcy w dniu 22 czerwca. Ci z nas, któ-
rzy znali język angielski lub niemiecki, mieli stanowić 
grupę opiekunów-przewodników dla przybyłych na 
tę uroczystość gości zagranicznych. Należałem do 
grona 3 studentów, którzy zamieszkali w dawnych 
magazynach Wydawnictwa „Strażnica Ewangelicka”, 
aby od piątku do niedzieli – wraz z wyznaczonymi 
parafianami – dyżurować na ówczesnym dworcu 
kolejowym „Warszawa Główna”  (dziś Muzeum Ko-
lejnictwa przy skrzyżowaniu ul Towarowej i Al. Je-

rozolimskich). Zaopatrzono nas w niebieskie opaski  
z dużym fioletowym krzyżem. Wyjeżdżaliśmy kilka-
naście razy dziennie na dworzec, aby przywitać tam 
delegacje zagraniczne, przyprowadzać je do Parafii 
przy ul. Kredytowej, a potem doprowadzać na noc-
leg do hoteli.

Na dworzec udawaliśmy się tramwajem, nato-
miast  z dworca przywoziliśmy gości do Parafii tak-
sówkami lub prywatnymi samochodami. Pamiętam, 
że baliśmy się, czy  rozpoznamy naszych gości, ale 
na szczęście byli oni poinformowani, że na dworcu 
kolejowym będą ich oczekiwać przewodnicy z opas-
kami. Wśród delegatów był przedstawiciel Kościoła 
Reformowanego ze Szwajcarii, któremu towarzy-
szył  młody polski ksiądz. Jak się potem okazało, był 
nim ks. Zdzisław Tranda, późniejszy biskup  Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego... W mojej dokumen-
tacji fotograficznej zachowało się z tej ważnej uro-
czystości kilka własnoręcznie wykonanych zdjęć.

Wówczas mogłem poznać osobiście sekretarza 
generalnego Światowej Rady Kościołów ks. Willema 
Visser‘t Hoofta i ks. Daniela Cederberga z Szwecji.

 Nabożeństwo związane z ponownym poświęce-
niem kościoła Świętej Trójcy zrobiło wielkie wrażenie 
na wszystkich jego uczestnikach. Nam zaś, studen-
tom teologii,  poznanie tylu gości zagranicznych i kra-
jowych uświadomiło, że należymy do wielkiej rodzi-
ny luterańskiej na świecie. Dla mnie uczestniczenie 
w przygotowaniach do tej uroczystości jak i udział  
w okolicznościowym nabożeństwie, było wielkim 
przeżyciem i wiele mnie nauczyło. 

Przeżywając uroczystość poświęcenia kościoła 
Św. Trójcy w 1958 r. nie zdawałem sobie sprawy, że 
po 33 latach w tej samej świątyni będę wprowadzo-
ny na urząd  Biskupa Biskupa Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego.

ks. Jan Szarek
biskup-senior

W 2008 roku po uroczystościach związanych 
z jubileuszem Parafii Świętej Trójcy, biskup-senior  
ks. Jan Szarek nadesłał do redakcji Informatora 
swoje wspomnienie z 1958 roku dotyczące przy-

gotowań do ponownego poświęcenia kościoła po 
odbudowie i uroczystego nabożeństwa 22 czerw-
ca 1958 roku. Tekst ten był publikowany w Infor-
matorze Parafialnym nr 4(45)2008:

UROCZYSTE	NABOŻEŃSTWO	I	PONOWNE	POŚWIĘCENIE	KOŚCIOŁA	 

PO	ODBUDOWIE
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Jan Krenz (14 lipca 1926 15 września 2020) od 
wczesnej młodości wiedział, że jego przeznacze-
niem jest muzyka. Mierzył najwyżej – postanowił 
zostać kompozytorem. Studia muzyczne rozpo-
czął podczas okupacji w Warszawie – w zakresie 
gry na fortepianie u Zbigniewa Drzewieckiego, 
w klasie kompozycji u Kazimierza Sikorskiego. 
Kontynuował je w latach 1945-47 w łódzkiej Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej jako kompo-
zytor (pod kierunkiem Kazimierza Sikorskiego)  
i dyrygent (u Kazimierza Wiłkomirskiego).  
W roku 1943 jako 17-latek debiutował na koncer-
cie konspiracyjnym Kwartetem smyczkowym w wy-
konaniu prawdziwego zespołu mistrzów: Ireny  
Dubiskiej, Romana Padlewskiego, Henryka 
Trzonka i Kazimierza Wiłkomirskiego. Trudno 
sobie wymarzyć lepszy start do prawdziwej karie-
ry. Gdy siedem lat później z najlepszym powo-
dzeniem wystąpił w Filharmonii Warszawskiej 
ze swoją I Symfonią ugruntował opinię wybitnego 

Śp.	JAN	KRENZ	
(1926-2020)

Jan Krenz (1926-2020)  
fot. Andrzej Świetlik (domena publiczna)

15.06.2008 r. Od lewej: bp-senior Zdzisław Tranda,  
bp-senior Jan Szarek, bp Mieczysław Cieślar,  

bp-senior Janusz Narzyński, w drugim rzędzie  
ks. Adam Pilch podczas uroczystego nabożeństwa z okazji 

jubileuszu Kościoła  Świętej Trójcy 

15.06.2008 r. Bp-senior Jan Szarek z małżonką 
Anielą Szarek podczas pikniku parafialnego  
z okazji jubileuszu Kościoła Świętej Trójcy.  
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młodego twórcy. Jego „szczególna zdatność” do 
dyrygentury (jak to ujmował Józef  Elsner) zosta-
ły wcześnie rozpoznane – w wieku 20 lat powie-
rzono mu prowadzenie koncertu Filharmoników 
Łódzkich, rok później - Poznańskich, wkrótce - 
Warszawskich. Z wyboru Grzegorza Fitelberga 
został szefem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach.. Ta współpra-
ca podjęta w roku 1949 trwała 18 lat i odcho-
dząc  WOSPR był przekonany, że dał zespołowi 
wszystko, co potrafił. 

Błyskawicznie rozwijająca się kariera dyry-
gencka była przez Jana Krenza przyjmowana jako 
wprawdzie radosny, ale też ambarasujący dar. Po 
latach stwierdzi: Wszystko to działo się kosztem moich 
pierwotnych zamiarów – kosztem kompozycji. Wciągnęła 
go praca budowniczego zespołów symfonicznych.

Cechą charakterystyczną postawy Jana Kren-
za było zawsze dążenie do perfekcji – warsztato-
wej i estetycznej. Z dzisiejszej perspektywy wy-
daje się, że ten swój ideał zrealizował najpełniej 
właśnie z WOSPR i chociaż okres dyrekcji Kren-
za w zespole katowickim należy już do odległej 

22.03.1998 r. Jan Krenz dyryguje orkiestrą Sinfonia Varsovia  
w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy  

podczas koncertu z okazji inauguracji nowych organów 
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przeszłości – wciąż identyfikuje się specyficzną 
sprawność, elastyczność i dyscyplinę tej orkiestry 
z efektami pierwszych kilku  lat pracy Fitelberga  
i długą kadencją Krenza.

Bezcenna była współpraca Jana Krenza z pol-
skimi kompozytorami, ale bodaj najwięcej pożyt-
ku przyniósł jego entuzjazm dla muzyki Witolda 
Lutosławskiego. Dokonane przez niego prawy-
konanie Livre pour orchestre Lutosławskiego pod-
czas „Warszawskiej Jesieni” w 1967 roku przyjęto  
z takim entuzjazmem, że trzeba je było powtó-
rzyć! Można zrozumieć, że zarówno dla Luto-
sławskiego, jak i dla nas, Krenz pozostał idealnym 
wykonawcą dzieł swego genialnego przyjaciela.

Rok później objął dyrekcję artystyczną świeżo 
odbudowanego warszawskiego Teatru Wielkie-
go i gdy po kilku latach opuszczał tę placówkę 
zostawił pamiętane przez długie lata inscenizacje  
Borysa Godunowa Musorgskiego, Elektry R. Straus-
sa, Otella Verdiego, także Strasznego dworu Mo-
niuszki. W ciągu następnych pięćdziesięciu lat 
kariery był związany z zespołami Beethovenhal-
le i opery jako dyrektor muzyczny miasta Bonn 
(1979-82), holenderską i kopenhaską orkiestrą 
radiową, tokijską  Yomiuri Nippon Symphony, 
gościnnie dyrygował we wszystkich ważniejszych 
ośrodkach muzycznych, m.in. Berliner Philhar-
moniker, Staatskapelle Dresden, orkiestrą Filhar-
moniczną w Leningradzie, Tonhalle w Zurychu, 
Orchestra della Scala w Mediolanie, Royal Con-
certgebouw w Amsterdamie, orkiestrami londyń-
skimi i amerykańskimi. A jednocześnie w tym 
kulminacyjnym momencie swojej kariery najczęś-
ciej występował w Polsce. 

To nie przypadek, że właśnie wtedy, będąc 
u szczytu dyrygenckiej sławy, podjął decyzję  

o ograniczeniu aktywności koncertowej i w latach 
osiemdziesiątych wrócił do systematycznej pracy 
twórczej, dzieląc sezon na półrocza koncertowe 
i kompozytorskie. W obejmującym kilkadziesiąt 
pozycji bogatym dorobku Krenza-kompozytora 
są m.in. 3 symfonie, Requiem, często wykonywany 
orkiestrowy tryptyk według Masek Karola Szyma-
nowskiego, liczne kompozycje chóralne, kameral-
ne na różne składy instrumentów, także muzyka 
do filmów Andrzeja Wajdy i Andrzeja Munka.

 Fenomenalny talent muzyczny łączył Jan 
Krenz z równie niepospolitą dyscypliną, odpo-
wiedzialnością i skromnością, toteż dla kilku po-
koleń polskich muzyków stał się wzorem i naj-
wyższym autorytetem. Kiedy kilka lat po śmierci 
Witolda Lutosławskiego grono przyjaciół wiel-
kiego kompozytora stworzyło Towarzystwo jego 
imienia – Jan Krenz bez wahania przyłączył się 
do tej inicjatywy i przez cztery lata służył swo-
im czasem i autorytetem jako pierwszy prezes 
Towarzystwa imienia Witolda Lutosławskiego. 
Wiedzieliśmy, że był to wyraz wiernej przyjaźni, 
na którą i my – mimo wszystkich naszych ograni-
czeń – mogliśmy liczyć.

Wiemy nie od dziś, choć teraz, kiedy odszedł, 
czujemy to silniej niż kiedykolwiek, że Jan Krenz 
całym swoim życiem służył pięknu i prawdzie. 
Bardzo wielu przekonał, że tak właśnie buduje 
się sens życia, choćbyśmy nie sięgali tych wyżyn 
twórczości, które były Jego domem. Za ten dar 
życiowej mądrości powinniśmy Mu dziś podzię-
kować i spróbować iść wskazaną przez Niego 
drogą.

Grzegorz Michalski
Muzykolog, dziennikarz, krytyk muzyczny, 

popularyzator i organizator życia muzycznego
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Kochani, 
wszystkim uczestnikom spotkań „Dinozaurów” składamy najserdeczniejsze życzenia: 

Błogosławionych Świąt, Dobrego Nowego Roku, 
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! 

No i oczywiście jak najszybszego wznowienia naszych, comiesięcznych spotkań!
Tą drogą składamy również moc serdecznych życzeń duchownym, Radzie Parafialnej  

i wszystkim Parafianom.
Do zobaczenia w zdrowszym Nowym Roku 2021!

Ewa i Piotr Weigle

ŚWIĄTECZNE	ŻYCZENIA	 
BYŁYCH	CZŁONKÓW	STOWARZYSZENIA	 
ZWIĄZKU	MŁODZIEŻY	EWANGELICKIEJ

Mija kolejny miesiąc i niestety nadal nie możemy 
się spotykać. Dotkliwie brakuje nam wspólnie 
spędzanych chwil, rozmów i wywoływania wspo-
mnień. W listopadzie udało nam się z kilkoma 
osobami, telefonicznie umówić wspólne ogląda-
nie filmu p.t. „Sonata księżycowa”. Tworząc na-
miastkę bycia razem, zasiedliśmy w tym samym 

czasie, każde przed swoim telewizorem. Wysłu-
chaliśmy i obejrzeliśmy oryginalne, piękne kon-
certy wykonane przez Ignacego Paderewskiego. 
Teraz w grudniu mieliśmy zorganizować wspólny 
opłatek …

Cóż, pandemia krzyżuje nam kolejne plany!
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NABOŻEŃSTWA	ŚWIĄTECZNE	W	PARAFII	
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ	ŚWIĘTEJ	TRÓJCY

Kościół	ewangelicko-augsburski	Świętej	Trójcy	w	Warszawie	
pl.	Małachowskiego	1	

24	grudnia	–	czwartek, Wigilia Bożego Narodzenia 
16:00  - ks. Piotr Gaś, dk. Małgorzata Gaś

25	grudnia – piątek, Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia 
10:30 - ks. Piotr Gaś, dk. Małgorzata Gaś

26	grudnia -  sobota, Drugi Dzień Bożego Narodzenia 
10:30 - dk. Małgorzata Gaś

27	grudnia  - niedziela, Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim
10:30 - ks. Piotr Gaś
19:00 - ks. Piotr Gaś

31	grudnia – czwartek, Stary Rok, Sylwester 
16:00 - ks. Piotr Gaś
23:30 - ks. Piotr Gaś

1	stycznia	2021 – piątek, Nowy Rok
10:30 – ks. Piotr Gaś

6	stycznia	2021 – środa, Święto Epifanii
10:30 - ks. Piotr Gaś

Kaplica	Tabita	w	Konstancinie-Jeziornie
ul.	Długa	43,	Ewangelicki	Ośrodek	Diakonii

24	grudnia – czwartek, Wigilia Narodzenia Pańskiego
15:00 mgr teol. Sebastian Madejski

25	grudnia – piątek, Dzień Narodzenia Pańskiego
11:00 - mgr teol. Sebastian Madejski

27	grudnia – niedziela, Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
11:00  - mgr teol. Sebastian Madejski

Kościół	Objawienia	Pańskiego	w	Warszawie-Włochach
ul.	Cietrzewia	22

26	grudnia – sobota, Drugi Dzień Bożego Narodzenia
10:00 - ks. Piotr Gaś (z Komunią Świętą)

27	grudnia -  niedziela, Pierwsza Niedziela po Narodzeniu Pańskim 
10:00 - dk. Małgorzata Gaś



  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY  

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

 22-56-46-60,  
Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
poniedziałek-czwartek w godz. 900-1800 

w niedziele: w godz. 1000-1030 i 1200-1300 

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

nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 

 

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

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

w godz. 1000-1600 

 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

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

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

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

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

 

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

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

 
 

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Wniebowstąpienia Pańskiego 

ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; /fax 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; skład Iza Bartnik 
Zdjęcie na okładce: Choinka w Kościele E-A Świętej Trójcy, 2019. fot. Aldona Karska 

Do użytku wewnętrznego 
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