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Bóg nie jest daleko od każdego z nas.  
Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. 

(Dz 17, 27-28)

Siostry i Bracia w naszym Panu, Jezusie 
Chrystusie!
Hasłem lipca 2021 roku są słowa Pawła Apo-
stoła z jego mowy do Ateńczyków zgroma-
dzonych na Aeropagu. Pewnie pamiętamy, że 
Apostoł Narodów przybył do Aten w trakcie 
drugiej podróży misyjnej ok. 50/51 roku po 
narodzeniu Chrystusa. 
Wspomnijmy, że stolica Attyki, krainy 
położonej w środkowej Grecji, należała  
w starożytności do najważniejszych miast 
po względem politycznym i kulturalnym.  
W Atenach dyskutowano i tworzono podsta-
wy praworządności i prawa. Tutaj poszuki-
wano doskonałej demokracji. Z tym miastem 
byli związani filozofowie: Sokrates, Platon, 
Arystoteles. W Atenach powstawały i dzia-
łały szkoły: Akademia Platońska, arystotele-
sowskich perypatetyków, Zenonowych stoi-
ków i epikurejczyków. To miasto było pełne 
życia, dynamicznego handlu, rozwiniętego 
rzemiosła, sztuki wojennej, sportu, różno-
rodności religijnej. 
Według Łukasza, Paweł Apostoł był poru-
szony i zagniewany z powodu bałwochwal-
stwa, które dominowało w całym mieście. Ile 
razy wracam w moim rozmyślaniu do pobytu 
Pawła Apostoła w Atenach, tylekroć zadzi-
wia mnie mądre odnoszenie się Apostoła do 
zarówno bałwochwalstwa, jak też do bogatej 
kultury materialnej i duchowej Ateńczyków. 
Porusza mnie u Pawła jego niezachwiane 
wypełnianie powierzonego mu apostolstwa 
przez zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. 
Kiedy bliżej przypatrzymy się postawie 

Apostoła Pana, stwierdzimy, że on po pro-
stu pozostaje wiernym posłańcem swojego 
Pana – Jezusa Chrystusa. Z tego powodu 
nie oskarża Ateńczyków, nie obraża ich, nie 
wypomina im ich poszukiwań, które jego 
zdaniem często są przejawem błądzenia,  
a nawet bezbożności. Apostoł waży słowa, 
kiedy krytycznie odnosi się do tego, co jest 
sprzeczne z objawieniem Boga, w imieniu 
którego przybył do Aten. Jedocześnie nie 
wahał się pewnie i z radością głosić Ewange-
lię o Jezusie Chrystusie, chociaż obserwował, 
jak lekceważąco odnosili się do jego mowy 
Ateńczycy zgromadzeni na Aeropagu. 
We współczesnym świecie jest coś z tamte-
go starożytnego miasta. Jest więcej niż na co 
dzień sądzimy. Przecież niemało zawdzię-
czamy również Ateńczykom. Ich osiągnięcia 
nadal wpływają na nasze myślenie, kulturę, 

Ks. radca Piotr Gaś, proboszcz parafii E-A 
Świętej Trójcy w Warszawie

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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naukę. Ich rozumienie praworządności i de-
mokracji jest w naszym świecie nadal punk-
tem odniesienia dla naszego myślenia. Jeśli 
nie, to prawdopodobnie dzieje się tak z po-
wodu odrzucenia sztuki myślenia. 
Sądzę więc, że warto wracać do doświadcze-
nia Pawła – Apostoła narodów. Przecież na-
dal chcemy pamiętać, że Bóg nie jest daleko 
od każdego z nas. Niezależnie od tego, czy 
wierzymy w Boga, czy nie wierzymy, Bóg jest 
blisko. On przecież nie jest projekcją naszej 
wiary. Nie znika, kiedy człowiek przestaje wie-
rzyć. Bóg jest. Nikt tego nie zmieni, nie jest w 
stanie wzruszyć. Bóg, który jest, objawia nam 
się w Jezusie Chrystusie. Przez Niego pozwala 
nam przeżywać bliskość i spotkanie z Bogiem, 
który jest miłością. Miłość nie oskarża nas, nie 
obraża, nie wypomina. Natomiast kiedy trze-
ba, miłujący Bóg napomina, karci, pokazu-
je nam, jak bardzo błądzimy, a jednocześnie 
oferuje pomoc, zbawienie i przez Chrystusa 
wytycza właściwą drogę życia.

Przed nami oczekiwany czas urlopów. Dla 
dzieci i młodzieży to po prostu wakacje. 
Wszystkim życzę przeżywania bliskości 
Boga. Jestem bowiem pewien, że przeżywa-
nie bliskości Boga to najlepsze, co może nas 
spotkać. Wraz z Jego bliskością jest nam bo-
wiem dane przeżywać Jego miłość i wszyst-
ko, co jest nam potrzebne w życiu. Afrykań-
czycy mówią: „Nie jest ważne, gdzie jesteś, 
lecz co robisz tam, gdzie jesteś.” Bądźmy 
dobrymi uczniami i uczennicami Chrystusa. 
Naśladujmy w tym, co dobre Jego aposto-
łów, Jego posłańców. Pamiętajmy, proszę, że 
przez Chrzest Święty Bóg w Trójcy Świętej 
Jedyny powołał również nas do życia z Nim, 
abyśmy byli Jego świadkami we współczes-
nym świecie. 
Mam nadzieję, że kolejny numer Informa-
tora Parafialnego przypomni nam miejsca, 
gdzie byliśmy i jak ważne jest to, co zostało 
zrobione. Proszę też Boga, aby Jego Duch 
zainspirował nas do mądrego i pełnego mi-
łości działania w miejscach powierzonych 
nam w tym świecie.

      ks. Piotr Gaś

W sobotę 26 czerwca 2021 r. odbyła się  
w Teatrze Królewskim w Parku Łazienkowskim 
w Warszawie uroczystość wręczenia nagrody  
św. Wojciecha 2021 Joachimowi Gauckowi - byłe-
mu prezydentowi Republiki Federalnej Niemiec.

Jest to nagroda Fundacji im. Św. Wojciecha, 
którą przyznaje Międzynarodowy Komitet Na-
grody Świętego Wojciecha. Komitetowi przewod-
niczy od wielu lat abp Henryk Muszyński, były 
prymas Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. 

Fundacja została założona w roku 1989 po 
pokojowych przemianach w Europie Środko-
wej. Celem założycieli Fundacji było budowanie 
wspólnoty w Europie Środkowej i Wschodniej, 
ze szczególnym uwzględnieniem krajów św. Woj-
ciecha: Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Niemiec 
oraz tworzenie perspektyw ogólnoeuropejskich. 
Warto przypomnieć, że biskup Wojciech (znany 
także jako Adalbert) współcześnie jest postrze-
gany jako „budowniczy mostów” i biskup nie-
podzielonego jeszcze Kościoła zachodniego, co 
mocno podkreśla abp Henryk Muszyński. 

Prezydent Joachim Gauck dołączył do grona 
14 laureatów nagrody św. Wojciecha. Wśród nich 
są również Polacy: Tadeusz Mazowiecki, Włady-
sław Bartoszewski i Hanna Suchocka. 

Uroczystość wręczenia nagrody każdorazowo 
poprzedzona ekumeniczne nabożeństwo. Fun-
dacja im. św. Wojciecha poprosiła naszą Parafię  
o przygotowanie ekumenicznego nabożeństwa  
w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej 
Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie. Na 
prośbę abpa Henryka Muszyńskiego kazanie  
wygłosił ks. radca Piotr Gaś. Słowo przed modli-
twą Pańską oraz błogosławieństwo wypowiedział 
Ksiądz Arcybiskup. W liturgii wzięli również 
udział: ks. Markus Meckel, diakon Małgorza-
ta Gaś, p. Przemysław Florjanowicz-Błachut  
i p. Monika Brass.

W nabożeństwie wziął udział prezydent Jo-
achim Gauck, dr H. Dieter Gobbers – dyrek-
tor Fundacji św. Wojciecha, Arndt Freytag von  
Loringhoven – ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec w Polsce, członkowie Fundacji, goście  
z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE  
POPRZEDZAJACE WRĘCZENIE NAGRODY  

ŚW. WOJCIECHA JOACHIMOWI GAUCKOWI  
26.06.2021 r. 

Moment wręczenia nagrody św. Wojciecha  
Joachimowi Gauckowi

Joachim Gauck, były prezydent RFN

WYDARZENIA

Ateny, Areopag, fot. A. Karska 1998
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Oprawę muzyczną przygotowali dr Roman 
Szlaużys (organy) i Anna Gaś (fortepian). 

Na łamach Informatora Parafialnego 
publikujemy kazanie wygłoszone na tym  
nabożeństwie przez ks. Piotra Gasia oraz  
intencje modlitewne. 

Siostry i Bracia w Chrystusie, 
Bogu jesteśmy wdzięczni, że wolno nam gro-

madzić się dzisiaj w środku Warszawy, stolicy eu-
ropejskiego kraju. Kraju, który przede wszystkim 
dzięki Solidarności, a potem także przemianom 
w Europie, których symbolem jest upadek muru 
berlińskiego, odzyskał wolność i należne mu 
miejsce wśród demokratycznych państw prawa 
zarówno w Europie jak i w świecie. Dziękuje-
my Bogu za wszystkie przemiany, które otwo-
rzyły drogę wielu ludziom do życia w wolności 
i sprawiedliwości. Bogu dziękujemy za wszyst-
kich ludzi, którzy w akcie solidarności i szukania 
wspólnego dobra, współdziałali, przeciwstawiali 
się niesprawiedliwości, zniewalaniu, wykluczeniu 
i wszelkim innym formom zła. Żyjemy nadzieją, 
że rządy i narody pozostaną na drodze demokra-
tycznych rządów prawa, a łaskawy Bóg będzie bu-
dził w ich sercach wszystko to, co służy pokojowi.

Jesteśmy zebrani w kościele, który 16 wrześ-
nia 1939 roku został zbombardowany i spalony. 
Po wojnie został odbudowany dzięki wysiłkowi  
i pomocy rodziny Kościołów luterańskich z ca-
łego świata. Nasz zbór pamięta, że ten kościół 
został ocalony przed upaństwowieniem i urzą-
dzeniem w nim sali koncertowej dzięki poparciu 
dla Parafii przez cały Kościół luterański w Polsce, 
a także dzięki ekumenicznemu poparciu Kościo-
łów w Warszawie. 

Warto wspomnieć, że pierwszym Niemcem, 
który przemówił po niemiecku w tym kościele 
po 2. wojnie światowej, był ks. Martin Niemöller. 
Wspólne modlitwy Kościołów chrześcijańskich 
w tym miejscu, również z udziałem papieży Jana 
Pawła II w roku 1991, a potem Benedykta XVI  
w roku 2006 oraz wiele innych wydarzeń, ośmie-
lają nas do myślenia o tym kościele jako domu 
duchowym dla wielu ludzi. 

Latarnię kościoła Świętej Trójcy zwieńcza 
krzyż. U jego podstawy, w XIX wieku, został 

wytyczony geodezyjny środek Warszawy – właś-
nie u podstawy krzyża. To dla nas kolejny sym-
boliczny moment w dziejach tego miejsca. Ten 
krzyż na szczycie kościoła wytycza środek. Jest 
punktem odniesienia nie tylko dla geodetów, ale 
także dla ludzi wiary oraz ludzi szukających po-
jednania i pokoju. Jesteśmy zebrani przed krzy-
żem i pod krzyżem. Krzyż przypomina nam  
o Chrystusie, który jest dla świata znakiem pojed-
nania, sprawiedliwości opartej na miłości i łasce 
Boga. Boga, który jest źródeł i dawcą pokoju. To 
poznanie czerpiemy z odwiecznego Słowa Boga 
objawionego najpełniej w Słowie wcielonym –  
w Jezusie Chrystusie. Jak czytamy dzisiaj w Ewan-
gelii według św. Jana: „A Słowo ciałem się stało  
i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, 
chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski  
i prawdy. […] Boga nikt nigdy nie widział, lecz 
jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, obja-
wił go.” (J 1, 14. 18)

Świat – jak zawsze zresztą – potrzebuje ludzi, 
którzy z łaski Boga rozpoznają Jego drogi, Jego 
wolę i gotowi są być budowniczymi mostów na 
wzór Chrystusa. Tak, świat potrzebuje uczniów  
i uczennic Chrystusa, którzy pójdą do innych  
z odwagą, z miłością i w duchu pokoju, aby rów-
nież przez diakonię, a jeśli trzeba – przez świa-
dectwo w cierpieniu (martyrii) głosić potrzebę 
zwrócenia się do Boga i uwierzenia Ewangelii, 
którą jest Chrystus. Chrystus pozostawił nam 
najwspanialszy przykład pójścia do innych, aby 
budować most pomiędzy Bogiem i człowiekiem, 
a także pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. 
Naśladując Chrystusa staramy się również pamię-
tać o Jego naśladowcach, znanych nam z różnych 
chrześcijańskich tradycji. Oni jako świadkowie są 
dla nas przykładami pięknego naśladowania Chry-
stusa i pielęgnowania duchowych darów danych 
nam przez Boga: wiary, nadziei i miłości. Wasza 
Fundacja św. Wojciecha pamięta o biskupie mę-
czenniku św. Wojciechu. Kiedy będziemy śpiewali 
pieśń „Von guten Mächten wunderbar geborgen” 
będziemy myśleli o innym ewangelickim i ekume-
nicznym świadku – Dietrichu Bonhoefferze.

Siostry i Bracia w Chrystusie, towarzyszy-
my dzisiaj panu Joachimowi Gauckowi – byłe-
mu prezydentowi Republiki Federalnej Niemiec, 

człowiekowi demokratycznej opozycji w czasach 
komunizmu w Niemczech Wschodnich, polity-
kowi, człowiekowi dźwigającemu wiele odpowie-
dzialnych i niełatwych zadań.  Towarzyszymy mu 
również, a może przede wszystkim jako naszemu 
Bratu w Chrystusie.

Dzisiaj, na początku tego dnia, modlimy się, 
aby Bóg umocnił i nadal błogosławił to, co już 
zostało zrobione dla pokoju i sprawiedliwości. 
Modlimy się o siłę, mądrość i błogosławieństwo 
dla wszelkich dobrych wysiłków na rzecz pojed-
nania i pokoju. Prosimy Boga, aby Europa nie 
zeszła z drogi wolności i dalszego budowania de-
mokratycznych państw prawa. Wołamy do Boga 
wraz ze wszystkimi cierpiącymi z powodu znie-
wolenia, niesprawiedliwości, wykluczenia, funda-
mentalizmu o różnym podłożu i charakterze. 

W naszej modlitwie odwołujemy się dzisiaj 
również do Psalmu 8 – znanego jako modlitwa 
Dawida. Podobnie jak on, patrzymy na stworzenie 
i wyrażamy nasz podziw i wdzięczność dla Boga: 
„Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię two-
je na całej ziemi! […] Czymże jest człowiek, że  
o nim pamiętasz, Lub syn człowieczy, że go na-
wiedzasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od 
Boga, Chwałą i dostojeństwem zwieńczyłeś go. 
Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, 
wszystko złożyłeś pod stopy jego: […] Panie, 
Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na ca-
łej ziemi!”

Panie Prezydencie, Drogi Bracie w Chrystu-
sie, Siostry i Bracia w Chrystusie, kiedy popa-
trzymy na słońce, na księżyc, o których czytamy  
w Psalmie 8, zawsze patrzymy na to samo słońce, 
na ten sam księżyc, choć patrzymy na nie z różnej 
perspektywy geograficznej i czasowej. Patrzymy 
też na niebo i całe stworzenie, które kierują nasze 
myśli do jednego Boga, który jest Panem i Ojcem 
wszystkich. My zaś jesteśmy Jego dziećmi. Wszy-
scy jesteśmy Jego dziećmi dzięki służbie Jezusa 
Chrystusa. Nie wszyscy jeszcze w to wierzą. Nie 
wszyscy o tym już usłyszeli. Ale to nie zmienia 
faktu, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojed-
nał, a nam powierzył służbę pojednania. Amen. 

A pokój Boży, który przewyższa wszelkie 
rozumienie, niech strzeże serc i myśli waszych. 
Amen.

Warszawa, 26 czerwca 2021                                                                                              
 ks. Piotr Gaś

Modlitwa

Ksiądz: Niech będzie uwielbiony, Bóg, który daje 
światu nadzieję na życie w pokoju. Do Niego 
módlmy się:
Boże objawiony w Ojcu i Synu i Duchu Świętym, 
Panie, Stwórco i Zachowawco wszelkiego istnie-
nia! Ty jesteś źródłem życia. Jesteś dawcą wszel-
kiego dobra. Jesteś światłością świata. Jesteś mi-
łością i naszym pokojem.  Jesteś naszą radością i 
nadzieją. Ty jesteś naszą mądrością i siłą. W Tobie 
wszystko, co istnieje ma swój początek i ku To-
bie wszystko zdąża, bo Ty kładziesz wszystkiemu 
kres, Ty, który jesteś początkiem i końcem, pierw-
szy i ostatni.  Ciebie wielbimy, Tobie oddajemy 
chwałę. Zwróć nas do Ciebie, abyśmy nie tylko 
dzisiaj, ale zawsze o Tobie pamiętali i Ciebie wy-
znawali. Panie, Boże nasz, wysłuchaj nas!
Zbór: Boże, wysłuchaj naszej modlitwy.
Ksiądz: Boże, prosimy Cię o pokój dla cierpią-
cych z powodu wojen i prześladowań szczególnie 
w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie,  
w Afryce i w Azji. Chroń swoje stworzenie przed 
skutkami ideologicznego zaślepienia i fundamen-
talistycznie pojmowanej religijności. Niech roz-
mowa Syna Człowieczego z Samarytanką przy 
studni Jakubowej i Jego spotkanie z Kananejką, 
stale na nowo pomagają nam burzyć mury, które 
my, ludzie, budujemy, kiedy zapominamy o przy-
kazaniu miłości. Panie wysłuchaj nas!
Zbór: Boże, wysłuchaj naszej modlitwy.
Ksiądz: Panie Boże, Ojcze niebiański! Dzięku-
jemy Ci, że od wieków pamiętasz o wszystkich 
żyjących w naszych Ojczyznach! Chociaż nieraz 
doświadczałeś nasze matki i naszych ojców, to jed-
nak nigdy nie zapomniałeś, że w Synu Twoim, Je-
zusie Chrystusie, jesteśmy Twoimi umiłowanymi 
dziećmi. Dziękujemy Ci, za nasze ziemskie pięk-
ne Ojczyzny, za wioski i miasta, za nasze domy  
i rodziny, za wszystkich, którzy do nas przybywają 
i znajdują wśród nas schronienie i przyjaźń. Ucz 
nas miłować drugiego człowieka; daj nam jeszcze 
większe zrozumienie potrzeby poszanowania zie-
mi nam powierzonej i całego stworzenia.
Zbór: Boże, wysłuchaj naszej modlitwy.
Ksiądz: Dziękujemy Ci za wolność, którą nas ob-
darowałeś i spraw, abyśmy nikomu jej nie zabiera-
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li, nikogo nie krzywdzili, lecz pamiętając o ofierze 
Syna Twojego, ofiarnie pomagali wszystkim, któ-
rzy potrzebują pomocy. Dziękujemy Ci, za łaska-
we prowadzenie, za pokój i dostatek.  Dopomóż 
nam cenić te dary i pomnażać je własną pracą 
dla wspólnego dobra wszystkich mieszkających  
w naszych krajach. Spraw, abyśmy stawiając ko-
lejne kroki na tej ziemi, nie zapominali, że w isto-
cie zdążamy ku niebiańskiej Ojczyźnie, w której 
chcesz zgromadzić wszystkie ludy świata, wszak 
miłujesz nas wszystkich bez względu na osobę. 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana na-
szego. Amen.

26.06.2021 r. Po nabożeństwie w Kościele Świętej Trójcy

Abp Henryk Muszyński, 
 Joachim Gauck,  

ks. radca Piotr Gaś,  
dk. Małgorzata Gaś

Wielce Szanowny Panie Prezydencie Republiki 
Federalnej Niemiec, Joachim Gauck, Szanowni 
Goście, Członkowie Komitetu Organizacyjnego, 
Drodzy Siostry i Bracia w chrześcijańskiej wierze.

Jako arcybiskup senior Gniezna, miasta świę-
tego Wojciecha i pierwszej stolicy Polski, mam 
zaszczyt i radość bardzo serdecznie powitać Pana 
Prezydenta Joachima Gaucka, wypróbowanego 
Przyjaciela Polski i Orędownika zbliżenia, budo-
wania przyjacielskich i dobrosąsiedzkich stosun-
ków pomiędzy Niemcami i Polską, a także jedne-
go z najbardziej zasłużonych polityków Europy, 
w tym szczególnie Niemiec i Polski. 

Przez cały okres, kiedy naród niemiecki po-
dzielony był murem, Pan Prezydent, jako Pastor, 

Po zburzeniu muru berlińskiego został wy-
brany Prezydentem Demokratycznej Federal-
nej Republiki Niemiec. Jego długa obecność we 
wschodnich Niemczech, a następnie jako Pre-
zydent zjednoczonych Niemiec posiada w bu-
dowaniu przebaczenia i pojednania podzielonej 
Europy jedyny i nieporównywalny wkład. Dzięki 
doświadczeniu i zamieszkaniu we wschodnich 
Niemczech, a następnie jako czołowy polityk 
Republiki Federalnej Niemiec zachował wyjąt-
kową wrażliwość dla ludzi Wschodu i Zachodu. 
Pan Prezydent J. Gauck posiada zatem jedyny  
i niepowtarzalny udział w budowaniu duchowej 
i faktycznej jedności Niemców, a także w prze-
zwyciężaniu uprzedzeń, różnorodnych trudności 
i przeciwieństw nie tylko w Niemczech, ale także 
w Środkowowschodniej Europie. 

Od samego początku Pan Prezydent Joachim 
Gauck jest także wypróbowanym przyjacielem 
Polaków, głęboko zatroskanym o budowanie 
mostów pomiędzy Polakami i Niemcami, całym 
sercem zaangażowany w budowanie przyjaciel-
skich i dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy 
Niemcami i Polakami. Z ogromnym wysiłkiem  
i zaangażowaniem przyczynił się do zbliżenia  
i scalenia w duchu jedności bliskich i dalekich na-
rodów. „Bogu dzięki”, w wolnej ojczyźnie jeste-
śmy dzisiaj wspólnie członkami Unii Europejskiej. 

W naszej wspólnej, przeszło tysiącletniej hi-
storii Polski i Niemiec, od samego zarania, obec-
ność ta jest związana z życiem i męczeństwem 
św. Wojciecha-Adalberta. Właśnie on –  mnich, 
biskup, misjonarz, a także święty niepodzielo-
nego jeszcze Kościoła (tak nazwał go właśnie  
św. Jan Paweł II) – łączy narody nie tylko Polski 
i Niemiec, ale także Czech, Słowacji, Węgier na-
zywanych razem narodami świętowojciechowymi. 
Od wczesnej  młodości Wojciech pozostawał  
w bliskich, przyjacielskich relacjach z samym ce-
sarzem Ottonem III. Jeszcze w czasie jego pa-
nowania, papieża Sylwestra II i polskiego księcia 
Bolesława Chrobrego, w 1000. roku powstała 
pierwsza, niezależna od Niemiec metropolia Koś-
cioła w Polsce, który dotychczas należał do diece-
zji Magdeburga. To właśnie męczeństwo i kano-
nizacja św. Wojciecha, którego relikwie spoczęły 
i do dziś dnia pozostają w Gnieźnie umożliwiły 

powstanie samodzielnej hierarchii kościelnej  
i ogłoszenie Gniezna jako pierwszej stolicy Polski. 

Po śmierci św. Wojciecha cesarz Otton III – 
jak podaje tradycja – pielgrzymował do jego gro-
bu, co umożliwiło pogłębienie i nawiązanie ot-
wartych relacji pomiędzy cesarzem i Bolesławem 
Chrobrym dla dobra Polski, Niemiec i Europy. 

Z ogromną radością i wdzięcznością wobec 
Boga i ludzi szczególnie, jak Pan Prezydent Gauck 
zasłużonych zbliżeniu naszych narodów, uczest-
niczę dzisiaj w podniosłej uroczystości nadania 
międzynarodowej nagrody niemieckiej Funda-
cji Adalbert Stiftung właśnie Panu Prezydentowi 
Joachimowi Gauckowi. Korzystam z tego, by raz 
jeszcze bardzo serdecznie podziękować Panu 
Prezydentowi za ogromny wkład w zbliżenie  
i pojednanie naszych narodów. Kierowany duchem 
Ewangelii i głębokimi motywami chrześcijańskimi, 
Boga, który pojednał nas, ludzi ze sobą (por. 2 
Kor 5,18), jak nikt inny zabiegał o przezwycięża-
nie wzajemnych uprzedzeń, sprawiedliwość oraz 
pokojowe, choć nie wolne ciągle od napięć i trud-
ności, współżycie pomiędzy naszymi narodami.

Korzystam dzisiaj z okazji obecności Pana 
Prezydenta, by wyrazić Jemu jak najszczersze 
„Bóg zapłać” za wszystko, co uczynił i ciągle czy-
ni dla zbliżenia i otwartego współżycia naszych 
narodów.

Z okazji pięćdziesięciolecia słynnego listu Bi-
skupów Polskich do ich niemieckich Współbraci 
z 1965 r. Panowie Prezydenci Polski  i Niemiec, 
Andrzej Duda i Joachim Gauck, wydali wspólne 
oświadczenie, w którym czytamy: Potrzeba było nie-
mało czasu zanim nasze społeczeństwa w pełni obdarzyły 
się wzajemnym zaufaniem (…) aby spotkać się w duchu 
prawdy. I tak przyjaźń, porozumienie oraz pojednanie 
zwyciężyły nad wrogością i urazami. Dziś Polacy i Niem-
cy są nie tylko dobrymi sąsiadami, ale także partnerami 
we wspólnych sojuszach. 

Jednak żaden, nawet największy Dar, nie 
zostaje nigdy dany raz na zawsze. W każdym 
czasie, i w każdym miejscu wymaga on zawsze 
od nowa nowej energii, nowych działań i nowej 
odwagi do przezwyciężania dawnych i nowych 
trudności i wyzwań. 

Także po wielkim przełomie roku 1989  
i zburzeniu muru berlińskiego w sercach ludzkich 

TEKST WYSTĄPIENIA APB. HENRYKA MUSZYŃSKIEGO PODCZAS 
NABOŻEŃSTWA W KOŚCIELE EWANGELICKO-AUGSBURSKIM ŚWIĘTEJ 

TRÓJCY 26.06.2021 R

Abp Henryk Muszyński
w oparciu o wypróbowane wartości chrześci- 
jańskie, budował chrześcijańską tożsamość po-
śród mniejszości wyznaniowej we wschodnich 
Niemczech. 
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zbudowano wiele nowych murów strachu, agresji, 
gospodarczego i faktycznego egoizmu. Droga do 
prawdziwej jedności europejskiego kontynentu jest ciągle 
bardzo daleka – przypomniał papież Jan Paweł II 
w Gnieźnie, właśnie z okazji 1000-lecia męczeń-
stwa św. Wojciecha. Dodał przy tym, że nie będzie 
prawdziwej jedności europejskiej jeżeli Europa nie stanie 
się prawdziwą wspólnotą ducha (Homilia Jana Pawła 
II, wygłoszona w Gnieźnie, 3 czerwca 1997 r.). 

Słowa te nie tylko są ciągle aktualne, ale wy-
znaczają także nowe zadania, które z nową ener-
gią, w poczuciu wspólnoty i budowania dobra 
wspólnego wymagają ciągle solidarnej troski, wy-
siłku i wsparcia nas wszystkich. Celem bowiem 
wszelkiego pojednania jest ciągłe budowanie za-
ufania i współpraca wszystkich. Jako chrześcija-
nie jesteśmy jednak ludźmi nadziei, płynącej ze 

zwycięstwa Chrystusa zmartwychwstałego nad 
złem, grzechem, obojętnością i nienawiścią. Lu-
dzie zawodzą. Bóg wierny swoim obietnicom nie 
zawodzi nigdy, bo pozostaje wierny swojej raz 
zapowiedzianej obietnicy zbawienia wszystkich. 
Wszyscy zatem potrzebujemy nie tylko wspar-
cia, ale także modlitwy. Chrystus, znając nasze 
słabości, nauczył nas osobiście ufnego wołania 
do Ojca, Pana dziejów, życia i śmierci. Dzisiaj, 
tu w tym miejscu, słowami Modlitwy Pańskiej, 
z pełnym zaufaniem, zawierzeniem w dobroć  
i moc Boga, wspólnie, jako chrześcijanie i ucznio-
wie Pana wołamy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie… 
święć się imię Twoje, bądź wola Twoja teraz i zawsze, 
i na wieki wieków.

+ Henryk J. Muszyński
Arcybiskup Gnieźnieński Senior

NABOŻEŃSTWO W TYGODNIU MODLITW O JEDNOŚĆ 
CHRZEŚCIJAN. WRĘCZENIE NAGRODY POLSKIEJ RADY 

EKUMENICZNEJ  BP. ZDISŁAWOWI TRANDZIE

Nabożeństwo odbyło się 22 
stycznia 2021 r. w kościele 

ewangelicko-augsburskim Świętej 
Trójcy w Warszawie. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele różnych Koś-
ciołów chrześcijańskich. Obecni byli 
m.in. bp Jerzy Samiec (zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go i prezes Polskiej Rady Ekumenicz-
nej), bp Andrzej Malicki (zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycz-
nego i sekretarz PRE), bp Zdzi-
sław Tranda (emerytowany biskup  
Kościoła Ewangelicko-Reformo-
wanego), bp Romuald Kamiń-
ski (zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej 
Kościoła Rzymskokatolickiego), bp Jan Cieślar 
(zwierzchnik diecezji warszawskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego), a także duchowni 
i wierni Kościołów protestanckich, starokatoli-
ckich, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego.

Nagroda 
 dla bp. Zdzisława Trandy

Na początku nabożeństwa przed-
stawiciele zarządu Polskiej 

Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec 
i bp Andrzej Malicki wręczyli nagro-
dę PRE bp. Zdzisławowi Trandzie. 
Ten emerytowany duchowny Koś-
cioła Ewangelicko-Reformowane-
go był i jest zaangażowany w ruch 
ekumeniczny zarówno na poziomie 
lokalnym, krajowym, jak i międzyna-
rodowym. Inicjatywy ekumeniczne 
podejmował w Zelowie, gdzie był 

proboszczem. Już wtedy brał też udział w pra-
cach Polskiej Rady Ekumenicznej. Swoje zaanga-
żowanie ekumeniczne kontynuował, gdy został 
biskupem Kościoła. W latach 1990–1993 był 
prezesem PRE, zaś w latach 1997–2005 prze-
wodniczył Komitetowi Krajowemu Towarzystwa 

Biblijnego w Polsce. Brał udział w wielu między-
narodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. 
w VII Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady 
Kościołów w Canberrze (1991), a także w kilku 
zgromadzeniach ogólnych Konferencji Kościo-
łów Europejskich.

Laudację dla laureata odczytał bp Andrzej Mali-
cki. Konsekwencję w dbałości o dobre relacje ekumeniczne 
widać w całym życiu ks. Zdzisława Trandy. Sprawie jed-
ności chrześcijan poświęcił wiele lat, począwszy od pracy 
w parafii zelowskiej, poprzez służbę biskupią i prezesu-
rę w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ta postawa wobec 
wierzących inaczej kształtowała się przez lata i wynika 
z refleksji nad Słowem Bożym oraz dobrego osadzenia 
we własnej tradycji wyznaniowej – czytamy w lauda-
cji. Bp Tranda otrzymał statuetkę zaprojektowaną 
specjalnie na tę okazję. 

Uczmy się delikatności

Kazanie podczas nabożeństwa w kościele św. 
Trójcy wygłosił bp Romuald Kamiński. W czasach 
wyjątkowo brutalnych, kiedy niszczy się i zabija słowem 
i nie ma nieraz sposobu, aby obronić się przed tego rodza-
ju agresorem, chrześcijanie niech uczą się delikatności od 
swojego Ojca – zauważył rzymskokatolicki hierar-
cha. Zwrócił uwagę, że szczególnym przywilejem 
chrześcijan jest słuchanie Słowa Bożego. Zjedno-
czeni na modlitwie przed Panem, głośmy wszystkim na-
szym siostrom i braciom, aby prawdziwie otworzyli się na 
głos Boży, a doznają prawdziwego szczęścia, którego na 
próżno szukają w tym, co światowe – powiedział.

Nabożeństwo było transmitowane przez internet 
na kanale YouTube „Luteranie w Warszawie”. 
Transmisja w całości była tłumaczona na język 
migowy.

Tekst i zdjęcia: Michał Karski
Źródło: www.ekumenia.pl

Statuetka – Nagroda  
Polskiej Rady Ekumenicznej

Podczas nabożeństwa w kościele  E-A Świętej Trójcy –  
na pierwszym planie bp Zdzisław Tranda

Laudację dla laureata odczytuje bp Andrzej Malicki 

Prezes PRE bp Jerzy Samiec (lut.) i bp  Andrzej Malicki (met.) 
wręczają nagrodę PRE bp. Zdzisławowi Trandzie

Laureat, nagrody PRE bp Zdzisław Tranda  
wygłasza słowa podziękowania za nagrodę
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ORDYNACJA W DROGOMYŚLU SPOTKANIE POLSKO-SZWEDZKIE ONLINE

6 marca 2021 r. w kościele ewangelickim  
w Drogomyślu odbyła się ordynacja czterech 

magistrów teologii na duchownych Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dwóch 
z nich: Sebastian Madejski i Grzegorz Fryga do 
dnia ordynacji odbywali praktykę w warszaw-
skich parafiach luterańskich i po ordynacji zostali 
skierowani do dalszej pracy w tychże parafiach:  
ks. Sebastian Madejski rozpocznie wikariat  
w Parafii Świętej Trójcy, a ks. Grzegorz Fryda -  
w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Probosz-
czowie tych Parafii byli asystentami przy akcie 
ordynacji swoich przyszłych wikariuszy. Ordyno-
wani byli także: ks. Mateusz Mendroch odbywają-
cy swoją służbę w Cieszynie oraz ks. Bartłomiej 
Polok pracujący w Piszu. Aktu ordynacji dokonał 
zwierzchnik Kościoła E-A bp Jerzy Samiec.  
W uroczystym nabożeństwie  uczestniczyło wielu 
księży, a wśród nich  zwierzchnicy  diecezji:  cie-

szyńskiej – bp Adrian Korczago, mazurskiej –  
bp Paweł Hause, katowickiej – bp Marian Niemiec, 
Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. Marcin Makula, 
Prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina. Opra-
wę muzyczną uroczystości wzbogacił chór z Dro-
gomyśla i zespół muzyczny ze Skoczowa. 

AK

Ks. Sebastian Madejski

Ordynacja na duchownego Kościoła E-A 
mgr. teol. Sebastiana Madejskiego

Wspólne zdjęcie uczestniczących w uroczystości duchownych

Bp Jerzy Samiec przedstawia 
ordynowanych duchownych:  

ks. Bartłomieja Poloka, ks. Sebastiana 
Madejskiego,  ks. Grzegorza Frydę 

i ks. Mateusza Mendrocha 

Spotkanie otworzyła koordynatorka kontak-
tów zagranicznych Anna Wrzesińska, słowa 

powitania wygłosił także ks. bp Jerzy Samiec. 
Po krótkiej spontanicznej rozmowie dotyczącej 
bieżącej sytuacji związanej z pandemią covid-19  
w Szwecji i Polsce rozpoczęliśmy pracę w pod-
grupach. Nasze spotkanie miało na celu znalezie-
nie odpowiedzi na trzy krótkie pytania: Co było 
lub nadal jest dla nas wyzwaniem w pandemii? 
Jakie doświadczenia, spostrzeżenia z tego czasu 
uważamy za cenne? Co pozostanie z nami?  

Po prawie dwóch latach od ostatniego wspól-
nego spotkania z naszymi partnerami z Uppsali, 
możliwość zobaczenia siebie nawzajem była na-
prawdę wzruszającym momentem. Wszystkim 
nam brakuje bezpośredniego kontaktu. Choć 
technologie umożliwiają nam pracę czy rozmo-
wy mimo ogromnych odległości to jednak nie 

są w stanie zastąpić bliskiego spotkania z drugim 
człowiekiem twarzą w twarz. Jest to wciąż dla nas 
coś nowego, czego musimy się uczyć, do czego 
musimy się przyzwyczajać i co, niestety, praw-
dopodobnie pozostanie z nami już na zawsze  
w mniejszym lub większym stopniu.

Wraz z początkiem pandemii i stopniowy-
mi obostrzeniami i tzw. lockdownami, zarówno  
w Szwecji, jak i w Polsce, znacząco wzrosła liczba 
osób uczestniczących w niedzielnych nabożeń-
stwach online, większość parafialnych spotkań 
również przeniosło się do Internetu, choć w Up-
psali część przygotowań do konfirmacji odbywała 
się w formie indywidualnych spacerów – oczywi-
ście o ile pozwalała na to pogoda. W obu krajach 
znacznie spadła liczba osób odwiedzających świą-
tynie w celach turystycznych nie tylko na skutek 
zamknięcia kościołów poza czasem nabożeństw, 

26 maja odbyło się spotkanie polskich i szwedzkich parafii partnerskich online. Na platformie interne-
towej Zoom zagościli przedstawiciele parafii Enånger-Njutånger, Hudiksvalssbygden, Gävle, Bollnäs, 
Bielska, Łodzi, Ustronia, Opola, Cieszyna i Świdnicy. Nie mogło także zabraknąć parafii Świętej Trójcy  
i parafii katedralnej w Uppsali. Nasz zbór reprezentowali: koordynatorka projektów Justyna Stanisław-
ska, ks. Sebastian Madejski i Jarosław Błaszkowski ze Studia Lutheraneum. 
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KONFIRMACJA

ale i z powodu spadku liczby osób przyjezdnych. 
Nie udało się także zorganizować większości wy-
darzeń kulturalnych takich jak koncerty czy wy-
stawy, które przyciągały odwiedzających z kraju 
i zagranicy. 

Mimo to, zarówno w Uppsali, jak i w Warsza-
wie zauważono wzrost zainteresowania luterani-
zmem, a nasi partnerzy zaobserwowali obecność 
nowych osób na nabożeństwach. To znak, że na-
sze wspólnoty są żywe, zmieniają się i rozwijają w 
zależności od czasu, w jakim przyszło im działać.

Podobnie jak polskie, również szwedzkie spo-
łeczeństwo jest już zmęczone trwającą pandemią  
i obostrzeniami, coraz więcej osób cierpi na ze-
spół chronicznego zmęczenia, depresję i do-
świadcza stanów lękowych. Walka z wirusem jest 
wyzwaniem, ale gdy wygramy z nim, staniemy 
przed nowymi problemami – skutkami pande-
mii, jej wpływem na nasze zdrowie psychiczne 
we wszystkich grupach wiekowych. Ale to będzie 
zapewne tematem dyskusji na kolejnym spotka-
niu, które mamy nadzieję zorganizować jesienią 
przyszłego roku we Wrocławiu. 

Justyna Stanisławska

W 2. Niedzielę po Trójcy Świętej 13 czerw-
ca 2021 roku w kościele Świętej Trójcy 

w Warszawie w trakcie przedpołudniowego nabo-
żeństwa swoje ślubowanie konfirmacyjne złożyło 
ośmioro nastolatków (cztery dziewczyny i czte-
rech chłopaków ) z roczników 2005, 2006, 2007.

Przypomnę, że w minionym roku z powodu 
pandemii koronawirusa przełożyliśmy termin 
wiosennej konfirmacji na jesień, ale jak się oka-
zało zaplanowana niedziela - 25 października to 
nie był dogodny termin z powodu nasilającej się 
pandemii i dlatego tylko dziesięć osób zdecydo-
wało się na swoją konfirmację. Pozostałe kilkana-
ście osób postanowiło zaczekać na dogodniejszą 
porę. W tym roku rodzice konfirmantów wraz  
z proboszczem wybrali dwa terminy i można 
było zdecydować się albo na 13 czerwca, albo na  
12 września br.

Tak więc pierwszy termin już za nami, a na-
stępna konfirmacja odbędzie się jeszcze raz  
w tym roku pod koniec lata, czyli 12 września,  
jeżeli Bóg pozwoli i prawdopodobnie  weźmie  
w niej udział kilkanaście osób.

Zbór mógł się cieszyć uczestnicząc w tym 
uroczystym nabożeństwie  wraz z  młodymi ludź-
mi i ich najbliższymi. Konfirmacja to ważny mo-

ment w życiu, do którego trzeba wracać i przypo-
minać sobie nie tylko okoliczności, w jakich się 
odbywała, ale przede wszystkim pytania, na które 
udziela się pozytywnych odpowiedzi.

Tegoroczni konfirmanci usłyszeli kazanie  
w oparciu o ten sam tekst biblijny z Ewangelii 
Jana 15,15-17, który był też rozważany przez pro-
boszcza Parafii podczas poprzedniej konfirmacji, 
żeby w ten sposób połączyć te dwie grupy osób, 
które przecież uczęszczały na wspólne zajęcia.

Jak co roku, konfirmanci oprócz świadectw  
z wybranymi dla nich wersetami biblijnymi, otrzy-
mali w prezencie od Parafii Pismo Święte z od-
powiednią dedykacją. W ostatnich latach jest to 
Biblia Ekumeniczna, czyli najnowszy przekład 
wydany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Życzymy naszym młodym Przyjaciołom, by 
chętnie uczestniczyli w życiu Parafii i nigdy nie 
zapomnieli o słowach Jezusa, które były mottem 
ich konfirmacji: «Nie wy mnie wybraliście, ale Ja 
was wybrałem.» ( J 15,16a )

Tekst: Małgorzata Gaś
Zdjęcia: Adam Wróbel

KONFIRMACJA MŁODZIEŻY PARAFII E-A ŚWIĘTEJ TRÓJCY 13.06.2021 r.
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Dnia 22 czerwca br. minęła 35. rocznica ordynacji diakonackiej 
Małgorzaty Gaś. Fakt ten przypomniał podczas nabożeństwa 

20 czerwca przedstawiciel Rady Parafialnej Marcin Jacoby, przedsta-
wiając w skrócie  historię jej służby w Kościele.

Diakon Małgorzata Gaś ukończyła studia teologiczne w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej w 1983 roku, uzyskując tytuł ma-
gistra teologii ewangelickiej. W tym samym roku zdała I egzamin 
kościelny. 22 czerwca 1986 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Świętej Trójcy w Szczecinie została wprowadzona w urząd na-
uczania kościelnego. Akt ten po zmianie przepisów kościelnych na 
początku lat dziewięćdziesiątych uznano za ordynację diakonacką.  
W tej parafii pełniła służbę w latach 1984-2007. Po wyborze Jej 
męża, ks. Piotra Gasia na proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej Świętej Trójcy w Warszawie, przeniosła się wraz z nim do sto-
licy i tu kontynuuje swą służbę duszpasterską do dnia dzisiejszego. 
W latach 1992-2007 uczestniczyła aktywnie w pracach komisji 
ewangelizacyjno-misyjnej Diecezji Wrocławskiej, była współorga-
nizatorem dorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Karpaczu.  
W latach 2002-2012 reprezentowała diakonów w Synodzie Kościoła 

i przewodniczyła Synodalnej Komisji ds. Kobiet. W tym samym okresie ponosiła odpowiedzialność za 
organizację corocznego Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich i Konferencje Teolożek. Od kil-
kunastu lat jest współorganizatorką spotkań kobiet z Polski, Niemiec i Czech. 

Od 14 lat pełni służbę diakona w naszej Parafii. Nabożeństwa prowadzi najczęściej w kaplicy „Tabita”  
w Konstancinie-Jeziornie lub w kościele Objawienia Pańskiego w Warszawie-Włochach, od czasu do cza-
su również w kościele Świętej Trójcy. Jest członkinią Rady Parafialnej, aktywnie uczestniczy we wszyst-
kich spotkaniach parafialnych, służy też pomocą w parafialnych pracach administracyjno-księgowych. 
Marcin Jacoby i były kurator Parafii Andrzej Weigle dziękując w imieniu Rady Parafialnej za dotychcza-
sową służbę, życzyli dk. Małgorzacie Gaś wielu lat życia w zdrowiu oraz radości i satysfakcji z pełnionej 
służby w Kościele. Do tych życzeń dołącza się Redakcja Informatora Parafialnego. 

AK

ROCZNICA ORDYNACJI DK. MAŁGORZATY GAŚ

Diakon Małgorzata Gaś
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PLURIMOS ANNOS, PANI ALDONO!

Rok szkolny 2020/2021 był pełen wyzwań dla 
większości uczniów i nauczycieli. Trwająca 

pandemia sprawiła, że szkoły pracowały to zdalnie, 
to hybrydowo, a lekcji w klasie, takich jak dawniej, 
niektórzy doświadczyli jedynie przez kilka tygodni. 
Katechezy i spotkania młodzieżowe i studenckie w 
naszej parafii, z powodu obostrzeń, mogły odbywać 
się tylko online. Zatęskniliśmy bardzo za sobą – nie 
tylko uczniowie – również ci, którzy dawno szkołę 
mają już za sobą narzekali na brak kontaktu z drugą 
osobą. Przynajmniej na razie żaden, choćby najlep-
szej rozdzielczości, ekran nie zastąpi bezpośrednie-
go spotkania, uśmiechu i uścisku dłoni. I chociaż do 

tego ostatniego jeszcze nam daleko, bo obostrzenia 
nadal trwają, postanowiliśmy spotkać się na terenie 
kompleksu szkolnego Ewangelickiego Towarzystwa 
Oświatowego, przy ul. Rosoła 10 w Warszawie. 

Piknik parafialny odbył się w sobotę 19 czerwca.  
W jego przygotowanie zaangażowali się wolon-
tariusze i parafianie pomagając w rozkładaniu na-
miotów, stołów i krzesełek, dmuchaniu baloników, 
przynosząc własnej roboty ciasta, pyszne owoce  
i pomagając w organizacji plenerowych gier i zabaw 
dla najmłodszych i tych nieco starszych.

Spotkanie Słowem Bożym otworzył ks. Seba-
stian Madejski, potem wspólnie z panią Elą Byrtek  
zaśpiewaliśmy Oto jest dzień, który dał nam Pan,  
a informacji o tym, co zostało przygotowane dla 
uczestników pikniku i jak dbać podczas zabawy  
o siebie przekazała koordynatorka projektów Justy-
na Stanisławska.

Piknik trwał od godziny 11:00. Bawiącym się 
dzieciom najbardziej do gustu przypadło malowa-
nie kartonowego domku, a także wspólne zabawy  
w kole i turniej przeciągania liny. Starsi, mimo upa-
łu, rozegrali mecz piłki nożnej,  ale powodzeniem 
cieszył się też minigolf  i siatkówka.

Jak na każdym pikniku nie mogło także obejść 
się bez smacznego posiłku, do wyboru były kiełbaski  
z grilla, szaszłyki, grillowane warzywa, sałatka gre-
cka oraz wspomniane już ciasta i owoce.

Kilka osób zajrzało też do parafialnego sklepi-
ku, gdzie można było kupić parafialne koszulki, za-
wieszki i przypinki z Różą Lutra, ekologiczne torby 
i wiele innych ciekawych gadżetów.
Cieszymy się, że pogoda i humor uczestników do-
pisały. Mamy nadzieję, że piknik rozpoczynający 
rok szkolny 2021/2022, w sobotę 4 września będzie 
równie udany. Do zobaczenia !

Tekst: Justyna Stanisławska
Zdjęcia Elżbieta Byrtek

KOŃCZY SIĘ ROK SZKOLNY 2020/2021  
– CZAS NA PARAFIALNY PIKNIK Czy ktoś w naszej parafii, zwłaszcza z nieco 

starszego pokolenia, może nie wiedzieć kim jest Al-
dona Karska? Zawsze uśmiechnięta, pogodna, z wy-
sublimowanym poczuciem humoru, udzielająca się  
w wielu obszarach życia parafialnego i szerzej – koś-
cielnego? Dla osób mniej zorientowanych należy 
podkreślić: Pani Aldona Karska jest filarem, na 
którym wspiera się wiele dziedzin naszej aktywno-
ści i gdyby Jej z nami nie było, nasze życie byłoby 
znacznie uboższe i na pewno – mniej wysycone 
kolorami. Dlaczego kolorami? Bo jedną z Jej pasji 
jest fotografia, dzięki której od lat utrwala dla nas 
piękno otaczającego świata (a robi to naprawdę 
znakomicie!) i ważne dla naszego zborowego życia 
wydarzenia. W Kościele od zawsze, czyli od urodze-
nia; jak sama przyznaje, pieśnią przewodnią Jej drogi 
wiary jest m.in. Toruj, Jezu, Sam drogę życia nam Miko-
łaja Zinzendorfa. Pieśń niełatwa, ale dająca nadzieję 
i wspierająca w działaniach na rzecz bliźnich. A tych 
jest niemało. 

Wrodzona wrażliwość skłoniła Ją do ukończe-
nia studiów medycznych w specjalizacji: ginekologia 
i położnictwo. W centrum Jej uwagi było zawsze 
zdrowie kobiet (parafianki wiedzą od Niej wiele na 
temat konieczności robienia mammografii i cyto-
logii), w tym działalność profilaktyczna oraz pro-
filaktyka i leczenie stanów przedrakowych. Zawsze 
zresztą była związana z wątkiem kobiecym w Koś-
ciele, aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w przy-
gotowaniu obchodów Światowego Dnia Modlitwy 
(dawniej: Światowego Dnia Modlitwy Kobiet), dzia-
ła w Komisji ds. Kobiet Synodu Kościoła, jest nie-
ustająco bardzo aktywna w organizacji i prowadze-
niu Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich, 
w latach 2006-2011 była delegowana przez Biskupa 
Kościoła do pracy w Komisji Kobiet Polskiej Rady 
Ekumenicznej. Z wielką pasją i zaangażowaniem 
uczestniczy także w trójstronnych spotkaniach ko-
biet z Polski, Czech i Saksonii, jakie od dwudziestu 
lat współorganizuje nasza parafia. Działa zresz-
tą także w parafialnej Diakonii. Trudno naprawdę 
wymienić Jej wszystkie osiągnięcia i zasługi. Piszę  
o tym trochę chaotycznie, ale z drugiej strony nie 
chcę przedstawiać Jej dokonań w nieco nudnym po-
rządku chronologicznym. 

Teraz więc będzie o równie ważnej jak działa-
nia na rzecz kobiet, działalności na rzecz Kościo-
ła. Zaczęło się od Komitetu Parafialnego Parafii  

św. Trójcy, potem jeszcze były dwie kadencje  
w Radzie Parafialnej, od 2002 roku zasiada w Syno-
dzie Diecezji Warszawskiej, w kadencji 2007-2012 
zostaje wybrana – jako pierwsza kobieta w historii 
Kościoła! (znów ten wątek feministyczny!) – na 
kuratora Diecezji Warszawskiej. Od 2007 do 2012 
roku, najpierw z urzędu, a potem z wyboru (kaden-
cja 2017-2022 r.) jest członkinią Synodu Kościoła. 
Za swoją działalność w 2014 roku otrzymała nagro-
dę im. ks. Leopolda Otto.

Chcę jednak z całą wyrazistością podkreślić 
jeszcze jeden aspekt Jej działalności, a raczej pasji,  
z którą jako parafianie mamy praktycznie do czy-
nienia przez cały czas, nawet jeśli nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. Od 1999 roku po dzień dzisiejszy 
pani Aldona Karska jest redaktorką i - z czystym 
sumieniem można powiedzieć – twórczynią na-
szego Informatora Parafialnego. Z nieciekawego, 
wydawanego sporadycznie pisemka przekształciła 
go w pełnowartościową, interesującą publikację  
z fantastycznymi fotografiami, po którą każdy się-
ga z zainteresowaniem, znajdując coś dla siebie: 
od Słowa Bożego przez wieści z parafii, z kraju  
i zagranicy, opowieści o podróżach, wspomnienia  
i informacje o działalności parafialnych kół zaintere-
sowań. Dzięki Radzie Parafialnej i ks. proboszczowi 
szata graficzna Informatora dorównuje profesjonal-
nym publikacjom książkowym. Myślę, że za tę pracę 
jako parafia winniśmy Jej szczególną wdzięczność. 
Podziękowania należą się także ks. proboszczowi 
Piotrowi Gasiowi za opiekę merytoryczną nad tym 
wydawnictwem.

Piszę te słowa również z pewnego szczegól-
nego powodu: otóż w tym miesiącu, konkretnie  
22 lipca, Pani Aldona będzie obchodzić swoje okrą-
głe urodziny. Nie powiem które, bo to w sumie nie 
jest ważne: ważne jest to, że energii i zapału ma 
więcej niż niejedna znacznie młodsza od niej oso-
ba. Pani Aldono, życzymy Pani – i sobie!- aby nadal 
wspierała nas Pani swoją pasją

Okres pandemii ograniczył co prawda zdecydo-
wanie naszą i Jej aktywność, ale znając Panią Aldonę 
możemy być pewni, że powróci ze zdwojoną ener-
gią do tego co kocha – a kocha ludzi i pragnie ich 
wspomagać.

Jeszcze raz – wiele błogosławieństwa Bożego  
i samych życzliwych ludzi wokół!

Maria Chmiel
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Nie sposób sobie wyobrazić ruchu ekume-
nicznego i życia akademickiego Kościołów 

mniejszościowych w Polsce bez Pana Profesora 
Karola Karskiego. Jego dorobek naukowy w za-
sadniczym wymiarze stworzył u nas podwaliny 
pod fachową wiedzę o ekumenizmie jako proce-
sie zbliżania się do siebie wyznawców Chrystusa, 
ale też budowania mostów z wiernymi innych tra-
dycji religijnych, na czele z judaizmem. Jego praca 
dydaktyczna i organizacyjna w ramach Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 
jako profesora i wieloletniego prorektora, w po-
dobnie zasadniczy sposób przyczyniła się do sta-
bilizacji i okrzepnięcia tej ekumenicznej uczelni  
w pierwszych latach wolnej Polski. Działania prof. 
Karola Karskiego w obu tych obszarach swoją 
skuteczność czerpały niewątpliwie z Jego tożsa-
mości jako teologa ewangelickiego, znakomicie 
wykształconego, szeroko patrzącego, umocowa-
nego w przestrzeni międzynarodowej, głównie  
w naukowym, kościelnym i ekumenicznym świecie 
niemieckojęzycznym. Do tego dochodzi – i chy-
ba tego nie należy pomijać – łatwo dostrzegalne  
u mieszkającego od lat w Warszawie Profesora za-
korzenienie w górnośląskim etosie pracowitości  
i solidności.

Przypadający na jesień 2020 r. jubileusz prof. 
Karola Karskiego stał się kolejną okazją dla wyra-
żenia wdzięczności za Jego trud na rzecz „ekume-
nizmu i ewangelicyzmu”. Przy użyciu tych dwóch 
bogatych w treść rzeczowników zatytułowaliśmy 
wydaną w 2010 r. w ChAT na Jego cześć księgę 
pamiątkową. Hasłowo ujmują one dwa zasadnicze 
obszary Jego życiowego zaangażowania. Ale trze-
ba powiedzieć, że Pan Profesor nie służy przecież 
abstrakcyjnym konceptom, lecz z pojęciem odda-
nia sprawie ekumenizmu i protestantyzmu wiąże 
się u Niego coś bardziej zasadniczego: chrześci-
jańskie, praktyczne, życzliwe zaangażowanie na 
rzecz konkretnych ludzi w duchu protestanckiego 
irenizmu. W tym kontekście w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej prof. Karski identyfi-
kowany jest przede wszystkim jako wymagający  

i niosący wsparcie organizator życia uczelnianego 
i nauczyciel akademicki. Znana jest Jego wielolet-
nia troska o rozwój kadry dydaktycznej i posza-
nowanie różnorodności konfesyjnej Akademii: 
od prawosławia po najmniejsze wolne Kościoły 
protestanckie.

W opisie akademickiego i ekumenicznego za-
angażowania Jubilata trzeba podkreślić Jego „koś-
cielność”. Pod pojęciem tym należy rozumieć 
konsekwentne oddanie na rzecz własnego śro-
dowiska kościelnego czyli ludzi i spraw Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Profesor Karski na 
przestrzeni swojej wieloletniej działalności jako 
teolog, naukowiec, dziennikarz, pracownik Pol-
skiej Rady Ekumenicznej, nauczyciel akademicki  
i organizator szkolnictwa wyższego pokazywał, 
jak można harmonijnie łączyć głębokie i reflek-
syjne przywiązanie do własnej tożsamości wyzna-
niowej i ekumeniczną, nieuprzedzoną otwartość 
na innych. Uobecniał i uobecnia luterański etos 
oraz czyni go atrakcyjnym dla otoczenia. Kościel-
ne zaangażowanie profesora Karskiego zbiega się 
z podobnym oddaniem sprawie Kościoła i eku-
menizmu u Jego najbliższych: małżonki Aldony 
i syna Michała. Pani Aldona jest szeroko znana 
z pełnej oddania służby na płaszczyźnie para-

fii, diecezji i szerzej, także jako przewodnicząca 
warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego, zaś pan Michał obok pracy na 
rzecz Polskiej Rady Ekumenicznej jest redakto-
rem „poświęconego ewangelicyzmowi i ekume-
nii”, wydawanego przez Kościół Ewangelicko-
-Reformowany, cenionego czasopisma „Jednota”.

Brak tutaj miejsca na omówienie wszystkich 
zakresów dokonań Jubilata. Przywołajmy jeszcze 
Jego najważniejsze publikacje książkowe i wspo-
mnijmy niezwykle doniosłe Jego dzieło, którym 
jest wydawane przezeń z żelazną konsekwen-
cją przez prawie cztery dekady, miarodajne dla 
wszystkich polskich ekumenistów czasopismo 
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Najważ-
niejsze książki Profesora to: „Teologia protestan-
cka XX wieku” (1971), „Dążenia ekumeniczne 
we współczesnym świecie” (1974, 1986), „Sym-
bolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wyznaniach 
chrześcijańskich” (1994, 2003), „Protestanci  
i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reforma-
cji w dzieło jedności” (2001), „Od Edynburga 
do Porto Alegre. Sto lat dążeń ekumenicznych” 

(2007). Do tego dochodzą liczne publikacje książ-
kowe pod redakcją naukową Jubilata.

Niejeden obserwator nazwie „Studia i Doku-
menty Ekumeniczne” dziełem życia prof. Karola 
Karskiego. Czy tak należy mówić, to sprawa ot-
warta, gdyż Jubilat może się poszczycić wieloma 
porównywalnymi dokonaniami. Niewątpliwie jed-
nak nie sposób sobie wyobrazić w Polsce nauko-
wej refleksji nad ekumenizmem bez tego periody-
ku regularnie dostarczającego kręgom akademi-
ckim i kościelnym źródłowej wiedzy o postępach  
w dziele jedności chrześcijan i w dialogu między-
religijnym. W 2019 r., po wieloletniej działalności 
edytorskiej, sięgającej lat PRL, Profesor ustąpił  
z funkcji redaktora naczelnego SiDE, a samo cza-
sopismo przeszło z rąk Fundacji Ekumenicznej 
„Tolerancja” w ręce nowego właściciela, którym 
stała się Chrześcijańska Akademia Teologiczna  
w Warszawie. Jakże miłą okolicznością jest fakt, 
że pierwszy wolumin prestiżowego periodyku 
przygotowany przez nową redakcję w całości 
został zadedykowany prof. Karolowi Karskiemu  
z okazji Jego obecnego jubileuszu.

Tadeusz J. Zieliński

JUBILEUSZ 80. URODZIN 
 PROFESORA KAROLA KARSKIEGO

Prof. Karol Karski (lut) i ks. prof. Alfred Wierzbicki  
(rzym-kat) podczas obrad Forum Ewangelickiego w Łodzi, 2019 

„Cmentarnym szlakiem” to nowy cykl fil-
mów przygotowany przez Studio Lutheraneum we 
współpracy z Fundacją „Kamienie Niepamięci”, 
prowadzoną przez naszego parafianina Macieja  
Lipińskiego. Naszym celem było zwrócenie uwagi 
na zapomniane i opuszczone cmentarze ewangeli-
ckie, rozsiane po całym obszarze Mazowsza, będą-
ce świadectwem wielokulturowości tego fragmentu 
Polski. Jednocześnie chcieliśmy w tych filmach po-
kazać przykłady społeczników, którzy troszcząc się 
w różny sposób o cmentarze, podtrzymują pamięć 
o ludziach, którzy przez wieki swoją ciężką pracą 
tworzyli historię tej krainy. Działaniami tych wo-
lontariuszy chcemy zainspirować innych do rozej-
rzenia się wokoło i dostrzeżenia ginących śladów 
przeszłości naszych małych ojczyzn i podjęcia tru-
du ich zachowania dla przyszłych pokoleń.  

Ewangeliccy osadnicy przybywali na Mazow-
sze, począwszy od XVI wieku, z różnych części  

CMENTARNYM SZLAKIEM

Europy: Pomorza, Śląska, Fryzji, innych krajów 
niemieckich, Czech, Francji, Austrii, Szkocji, Szwe-
cji i innych. Byli wśród nich luteranie, kalwiniści, 
bracia czescy, menonici. Znaczna ich część osied-
lała się w dolinie Wisły, zagospodarowując niegoś-
cinne, ale bardzo żyzne tereny bagienne. Śladem 
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po tych „olenderskich” mieszkańcach są widoczne 
jeszcze w niektórych miejscach stare domy posado-
wione na terpach (wzniesieniach, które pozwalały 
przetrwać coroczne powodzie), wiklinowe płoty 
zatrzymujące żyzne namuły, rzędy wierzb i topól 
czy stare sady. Inni protestanci osiedlali się w mia-
stach, początkowo rozwijając rzemiosło, a później 
tworząc zręby lokalnego przemysłu. Choć byli od-
miennego wyznania, a często i języka, przez lata 
i wieki dobrze żyli ze swoimi polskimi sąsiadami. 
Znaczna ich część polonizowała się, wielu oddało 
daninę życia i krwi w walkach o niepodległość Rze-
czypospolitej. Jak potwierdzają cytowani w naszych 
filmach świadkowie, to w zasadzie zgodne współ-
życie trwało aż do II wojny światowej, kiedy to na-
cjonalistyczne ideologie zburzyły pokój i wprowa-
dziły nienawiść między ludźmi. W większości tych 
miejsc, które odwiedziliśmy z kamerą, ewangelików 
już prawie nie ma. Pozostały po nich zarośnięte 
cmentarze, poprzewracane nagrobki i pamięć nie-
licznych mieszkańców, o pracowitych sąsiadach, 
obok których kiedyś żyli. 

Szczęśliwie, ostatnio w wielu miejscach Polski 
pojawiają się inicjatywy i ludzie, którzy poświęcają 
własny czas i pracę, aby uporządkować te miejsca 
 i przywrócić ich obecność w lokalnej świadomości. 

Pierwszy z naszych filmów pt. „Kamienie 
niepamięci” poświęciliśmy cmentarzowi ewan-
gelickiemu w Górze Kalwarii i historii protestan-
ckich osadników na Urzeczu, czyli w dolinie Wisły 
rozciągającej się między Warszawą, a ujściem Pilicy. 
Ewangelicka ludność Góry Kalwarii (ewangelik  
był nawet burmistrzem tego miasta) i jej okolic na-
leżała pierwotnie do parafii w Pilicy, a od połowy 
XIX w. do lat 60. XX w. do parafii w Starej Iwicz-
nej. Dziś jedynym śladem ich obecności jest opusz-
czony i bardzo zaniedbany cmentarz. Inicjatywa 

1 Podajemy namiary na organizacje i grupy zaangażowane w działa-
nia na rzecz cmentarzy, żeby ułatwić kontakt innym osobom, które 
chciałyby się włączyć w te prace.

www.youtube.com/user/peawarszawa i serdecznie 
zachęcamy do ich obejrzenia, lajkowania i udostęp-
niania. Mamy nadzieję, że nasz cykl, który spotkał 
się z dużym uznaniem i popularnością (700-1800 
wyświetleń każdego z odcinków) będzie kontynu-
owany. Cieszymy się także, że przy tej okazji po-
większył się zespół realizacyjny naszego Studia – 
czekamy na kolejne osoby, które chciałby wspomóc 
nasze amatorskie działania filmowe. 

W imieniu Studia Lutheraneum
Andrzej Weigle 

zaopiekowania się nim wyszła od społeczników  
z Towarzystwa opieki nad zabytkami oddział  
w Czersku (https://www.facebook.com/TOnZ.
Czersk)1 oraz Fundacji „Kamienie Niepamięci” 
(https://www.facebook.com/kamienie.niepamieci), 
która otrzymała dofinansowanie na realizację nasze-
go filmu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 

Drugi z filmów pt. „Kampinoscy mennoni-
ci”, opowiada o cmentarzu mennonickim w Sa-
dach koło Kazunia i grupie wolontariuszy – prze-
wodników kampinoskich i lokalnych mieszkańców 
(https://www.facebook.com/dawne.cmentarze.
kampinoskie), którzy regularnie spotykają się, by 
doprowadzić ten teren do porządku. Ciekawostką 
jest, że do dnia dzisiejszego przetrwał mennonicki 
dom modlitwy położony w nieodległym od tego 
cmentarza Kazuniu Nowym. 

Trzeci film pt. „Dziekanowscy osadnicy” to 
historia 3 cmentarzy ewangelickich położonych  
w rejonie Łomianek oraz wieloaspektowej działal-
ności Stowarzyszenia „Nasze Łomianki” (https://
www.facebook.com/NaszeLomianki) i innych 
osób na rzecz ich zachowania, konserwacji i popu-
laryzacji. W działaniach tej grupy od lat włączają się 
członkowie obu naszych warszawskich, luterań-
skich parafii, a w filmie przypomniano niektóre  
z archiwalnych wydarzeń zarejestrowanych przez  
p. Marię Kaucz z Parafii Wniebowstąpienia  
Pańskiego. 

Wreszcie czwarty z filmów pt. „Kotwice pa-
mięci” to opowieść o realizowanym już od 10 lat 
na cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej  
w Warszawie przez Szkołę Podstawową nr 386 
(wcześniej Gimnazjum nr 47) przy ulicy Grenady 
projekcie edukacyjnym. Projekcie, w ramach któ-
rego kolejne pokolenia uczniów działających pod 
kierunkiem dwójki niesamowitych nauczycieli:   
Elżbiety Berowskiej i Lucjana Wojtowicza nie tylko 
co tydzień zajmują się opuszczonymi grobami, ale 
także realizują szereg innych działań dokumenta-
cyjnych i popularyzatorskich. 

Należy zaznaczyć, że na realizację trzech ww. 
filmów dostaliśmy dofinansowanie Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszyst-
kie cztery dotychczas nakręcone są dostępne  
na naszym parafialnym kanele You Tube: https://

Mieszkam przy ulicy Esperanto na warszaw-
skim Muranowie. Ta część dzielnicy po-

wstała w latach 60. ubiegłego wieku. Jest brzydka, 
ale ludna. Tak zwane budownictwo gomułkow-
skie, tanie i zgrzebne. Ale przestrzenie między 
blokami wypełnia chaotycznie posadzona zieleń, 
na co drugiej ulicy umościła się szkoła podstawo-
wa lub średnia imienia znanych Polaków – Ko-
narskiego, Traugutta, Tuwima. Jest też trochę 
przedszkoli, niewiele pawilonów sklepowych, 
całodobowy sklep alkoholowy. Innymi słowy: ży-
cie. Skąd więc pustka? Co ona właściwie oznacza? 
Pojęcia słownikowo-encyklopedyczne określają, 
że w sferze emocjonalnej pustka to uczucie ogólnej 
nudy, wyalienowania, stan apatii, zazwyczaj współistnieje 
z dystymią, rozpaczą, depresją, samotnością lub innymi 
zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi, taki-
mi jak np. psychoza, czy zaburzenie osobowości. Często 
uczucie to jest naturalnym skutkiem trudnych doświad-
czeń (strata, żałoba).   

Ale to wciąż nie to. Takie uczucia mogę od-
czuwać ja, osoba żyjąca, ale co z tymi, którzy  
w sposób gwałtowny i tak licznie odeszli, po 
których pozostaje - nicość?  Mieszkając tu, gdzie 
mieszkam, odczuwam tę próżnię. Obecna siatka 
ulic tylko w przybliżeniu nakłada się na tę, która 

była tu poprzednio, przed 1945 rokiem, a mojej 
ulicy Esperanto w ogóle nie było, tak jak nie było 
ulicy Jana Pawła, która dzisiaj jest jedną z więk-
szych arterii, a ulica Zamenhoffa miała inny prze-
bieg. Dopiero niedawno i w nieco innym miejscu 
została przywrócona ulica Gliniana, znikła z prze-
strzeni rozległa garbarnia braci Pfeiffrów między 
Smoczą, a Okopową (na jej miejscu stoi Klif). 
Nie ma Pawiaka i Gęsiówki – dwóch niesławnych 
więzień. W latach hitlerowskiej okupacji było tu 
getto, stworzone dla niearyjskich mieszkańców 
- nie tylko z Polski, lecz również dla osób zwo-
żonych z innych krajów, przed ostatecznym ich 
unicestwieniem w obozie zagłady Treblinka. Na 
tym terenie, w nieludzkich warunkach, stłoczone 
było prawie 400 tysięcy ludzi. Po ich wywózce  
i zdławieniu powstania w 1943 roku  (78. rocznica 
jego wybuchu minęła 19 kwietnia) przystąpiono 
do systematycznego wyburzania dzielnicy. Pierw-
sze powojenne bloki w tej okolicy były budowa-
ne ze specjalnej cegły, formowanej i wypalanej ze 
zmielonych pozostałości tutejszych domów.

Profesor Jacek Leociak, zajmujący się historią 
Holocaustu, wspomina, że jako dziecko mieszkał 
w pobliżu i chodził do szkoły przy ulicy Espe-
ranto. Ani on, ani jego koledzy nie mieli pojęcia, 

REFLEKSJA MIESZKANKI MURANOWA 
 W KOLEJNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA W GETCIE

Pustka ulicy Esperanto
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co jeszcze niedawno tu było i czemu ze źle ukle-
panej nawierzchni wystają cegły i zbrojeniowe 
pręty. Dopiero później dowiedział się, dlaczego. 
Ludzie zasiedlający nowe domy nie wiedzieli, 
dokąd przychodzą. Unicestwioną Warszawę za-
siedlili przyjezdni. Pamięć jest ulotna. Milczenie 
często pokrywa niewygodne lub traumatyczne 
wspomnienia. Jednak obcując przez wiele lat  
z osobami starszymi ode mnie, które przeżyły 
wojnę, stałam się też odbiorcą ich wspomnień, 
często już jedynym żyjącym odbiorcą.

Alina: na swoim rodzinnym grobie umieściła 
imię i nazwisko chłopca, który był jej pierwszą 
sympatią. Poświęciła mu również wiersz. Ktoś 
może powiedzieć, że nieporadny, ale ważny. Wy-
głosiła go kiedyś na spotkaniu Koła Pań, wiersz 
był też publikowany w IP nr 3/69/2013:

Izaakowi Berkowi

Gdzie jesteś, niebieskooki chłopcze,
O szlachetnych rysach jasnej twarzy?
Przywołuję Twój obraz
Z głębi mojego serca. 
Stoję wśród grona ludzi 
Pod pomnikiem – 
Symbolem wydarzeń wiosny 1943 roku  
w Warszawie, 
Powstania w Getcie Warszawskim.
I wołam po raz wtóry: Gdzie jesteś?
Nasze marzenia o przyszłości,
Twoja obietnica, że wybudujesz mi dom,
Wirują wokół mego czarnego kapelusza.
Może… jak wiele innych myśli
Przywiezionych tutaj, na ten Plac Wielkiej 
Boleści.
Co mogę uczynić dla Ciebie?
Nie wiem, gdzie Twoje prochy spoczywają, 
Szczątki młodego życia. 
Nie wiem, czy ktoś inny oprócz mnie 
Wspomnienia o tobie ślad  może zaznaczyć?
Niechaj te róże i moja czarna szata 
Uczczą Twoje uczucia do małej Anicze.
I niechaj Bóg wysłucha moją modlitwę żarliwą
O spełnienie wszelkich dążeń tak pięknych  
i czystych,
Jak miłość dwojga młodzieńczych, jeszcze 
dziecięcych serc.

Basia: Ciemna w barwach jest historia jej 
ciotki, Wandy i jej męża, Stanisława Luxemburga. 
Oboje upamiętnia symboliczna tablica na rodzin-
nym grobie na naszym cmentarzu. Oboje ukoń-
czyli studia medyczne, oboje byli praktykującymi 
lekarzami (internista i pediatra). Po utworzeniu 
getta Stanisław, mający tak zwane „złe pocho-
dzenie”, został po aryjskiej stronie. Nie mógł już 
praktykować, ale Wanda tak. Nie wiadomo, co się  
z nimi stało, kiedy wiosną 1942 roku zostali za-
brani przez gestapo z mieszkania przy ulicy Fok-
sal 17. Tej samej nocy gestapo przyszło po bra-
ta Stanisława, jego bratową i ich małego synka.  
(Z czterech braci Luxemburgów ocalał tylko 
najstarszy Jan - w obozie jenieckim po kampanii 
1939 roku; najmłodszy został wcześniej rozstrze-
lany). Ja jestem chyba ostatnia, która usłyszała 
od Basi ich historię. Do mieszkania Stanisława 
i Wandy, z całym wyposażeniem, wprowadził 
się niejaki Borys Pilnik. Był bardzo przyjaciel-
ski, uspokajał rodzinę, że niedługo wszystko się 
pozytywnie wyjaśni. Z książki  Gunnara Pauls-
sona „Utajone miasto” (o Żydach ukrywających 
się po aryjskiej stronie) wynika, że był to jeden 
z największych szmalcowników, działający wśród 
ukrywających się zamożnych Żydów, który po-
magał im przetrwać za pieniądze, tzn. niektórym 
pomagał, a większość denuncjował, ale wyglądało 
to tak, jakby gestapo samo wpadało na ich ślad. 
Pilnik został zastrzelony przez grupę likwidacyjną 
AK, jego żona i córka opuściły mieszkanie Lu-
xemburgów i przeniosły się na ulicę Kaliksta. Po 
wojnie Basia z matką  poszły do tego mieszkania. 
Obecna w nim kobieta bez słowa wydawała rze-
czy Luxemburgów.

Matka Luxemburgów, Zofia secundo voto 
Amber, była ukrywana przez matkę Basi jako go-
sposia w ich mieszkaniu przy ulicy Wolskiej (rzeź 
Woli  w sierpniu 1944 r. zatrzymała się dosłownie 
o kilka domów przed ich domem). Pewnego razu 
zaczepił ją dozorca, twierdząc, że jest Żydówką. 
Na dowód kazał wyciągnąć z kieszeni fartucha 
chusteczkę do nosa. Pani Zofia wyciągnęła ka-
wałek spranego płótna, z porwanej powłoczki. 
To przekonało stróża o jej niewinności, bo gdy-
by była Żydówką, na pewno miałaby jedwabną 
chusteczkę z koronkami. Pani Zofia nie przeżyła 
stresu związanego z utratą synów, zmarła jeszcze 
przed wybuchem powstania warszawskiego. 

O Luxemburgach i ich matce można przeczytać 
w książce Tadeusza Grabowskiego Z lamusa war-
szawskiego sportu. Chłopcy byli członkami klubu pił-
karskiego Polonia (założonego m.in. przez pastora 
Augusta Lotha), później przenieśli się do nowo 
utworzonej Warszawianki (nikomu jeszcze nie śniło 
się wtedy o Legii). Zebranie założycielskie Warsza-
wianki odbyło się w mieszkaniu pani Zofii.

Marysia. Cudowna, ciepła pani, przewodni-
cząca Koła Wazowianek (absolwentek Gimna-
zjum im. Królewny Anny Wazówny). Z rodzica-
mi pozostała po aryjskiej stronie, ale jej siostra 
Zosia wpadła w łapance i została zabrana do 
getta. Nie zdążyli jej wyprowadzić, kiedy już mieli 
bezpieczne lokum. Maria nie chciała o tym pisać 
ani mówić. Zezwoliła, aby jej wspomnienia wyko-
rzystać dopiero po jej śmierci. Były opublikowane  
w Informatorze Parafialnym nr 3/99/2019. Przy-
toczę ponownie fragment, który mną wstrząsnął: 
„Najczarniejszym dla mnie okresem stał się gru-
dzień 1942 r.( ...) Późnym wieczorem wtoczył 
się całkiem pijany niejaki Buszko, przedwojenny 
kominiarz i podobno agent niemiecki. Zabrał 
wszystko, co jeszcze miało jakąkolwiek wartość 
(….) wrócił rano. Postawił nas pod ścianą i wy-
jął pistolet mówiąc, że nas zabije. Był kompletnie 
pijany i nieobliczalny. Jest to dziwne uczucie, ta-
kie czekanie na strzał w plecy. Rozstrzelanie się 
przedłużało, bo właścicielka tego domu, gdzie 
mieszkałyśmy, darła się, że zabrudzi krwią ścia-
nę w bramie, a ściana odświeżona była kilka dni 
wcześniej. Jak poszedł na chwilę, uciekłyśmy (…). 
To jest koszmarne uczucie – upodlające. Każdy 
może zawołać policjanta, każde kroki za mną 

mogły świadczyć, że za chwilę życie się skończy 
i chyba nie o to życie tu chodziło, tylko takie po-
tworne upokorzenie, poczucie upodlenia. Nie za 
to, co się robi, tylko za to, kim się jest – podczło-
wiekiem…” Maria znalazła schronienie u pani 
Elly Jaroszewskiej, córki pastora Filipa Schmidta 
z Gostynina, zapisanego we wdzięcznej pamię-
ci mieszkańców tego miasta i matki  profesora 
Tadeusza Jaroszewskiego,  wybitnego historyka 
sztuki, autora m.in. Księgi pałaców Warszawy oraz 
monografii o architekcie Chrystianie Piotrze Aig-
nerze, cudownego gawędziarza.

Janka. Przewiozła z Legionowa, gdzie miesz-
kała, do Komorowa, gdzie mieszkał jej brat Jan 
Schoeneich, Żydówkę - Misię Sokół z maleńkim 
dzieckiem. Misia uciekła do lasu podczas likwi-
dacji legionowskiego getta. Obrabowana przez 
okolicznych chłopów, wygłodzona, ukrywała się 
kilka tygodni, dokarmiana przez Janinę i jej brata. 
Przed zimą trzeba ją było ukryć. W pociągu, kie-
dy jechały do Komorowa, jakieś dwie baby zaczę-
ły wrzeszczeć, że Żydówka jedzie, na szczęście 
konduktor był przyzwoity i pozwolił wysiąść na 
najbliższej stacji. Resztę drogi przebyły na pie-
chotę. Misia z córeczką dotrwały do wyzwolenia, 
wyjechały do Izraela.

Janka i jej brat Władysław dokarmiali też ży-
dowskich chłopców, którzy tak jak Misia uciekli 
przed wywózką, ukrywając się po strychach i szo-
pach. W zimie Janka zauważyła, że jeden z chłop-
ców ma obandażowane stopy. Zapytany przyznał  
w zaufaniu, że miejscowy młody lekarz ampu-
tował mu odmrożone palce. Janka nie pamiętała 
nazwiska tego lekarza. Kiedy nadeszli Rosjanie, 

Nazwy ulic i skwerów przypominają dawne obiekty Muranowa
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został zabrany przez NKWD i nie wiadomo, co 
się z nim stało. Chłopcy przetrwali do nadejścia 
frontu. Janka w latach 60. zamieszkała przy ulicy 
Esperanto.

Mam jeszcze przed sobą wspomnienia Tade-
usza, spisane dla wnuków, o tym jak przebiegał 
Holocaust w miasteczku Mordy. Nie będę przyta-
czać drastycznych szczegółów, dotyczących rów-
nież zachowań polskich mieszkańców, tylko jedną 
uwagę: „miałem w klasie koleżankę Wąsowską  
o całkowicie siwych włosach. Za ukrywanie Ży-
dów Niemcy zabili na jej oczach rodziców, dwoje 
rodzeństwa i babcię. Ona cudem ocalała.”

Czy taki los spotykał tylko Żydów i ukrywają-
ce ich osoby? Komórka ZWZ, w której był mój 
cioteczny brat, Wacław Bolesławski, została za-
denuncjowana przez Polaka konfidenta, znajdują-
cego się w jej szeregach. Zginął nie tylko Wacek, 
ale również jego rodzice, matka, Wanda ze Scho-
eneichów - w Ravensbrück, ojciec, Celestyn Bole-
sławski - w Auschwitz. Gdzie spoczywa Wacław, 
nie wiadomo. Może w Palmirach, może w zbio-
rowych dołach na terenie dawnego klubu spor-
towego Skra przy murze cmentarza Żydowskiego 
przy Okopowej. Albo gdziekolwiek w Warszawie.

Na zakończenie powinnam zapewne podać 
jakąś konkluzję. Mam z tym kłopot. Jedną z przy-
czyn moich opowieści jest podświadome dążenie 
do zatrzymania w czasie losów ludzkich. Mam 
skłonność do opowiadania historii. Poruszają mnie 
przeżycia odchodzących pokoleń. Wspomnie-
nia, pamiętniki. Nie zawsze są to wspomnienia 
miłe i krzepiące. Obserwując nasze zachowania,  
a także obecne próby odrzucania „pedagogiki 
wstydu”, mam wrażenie, że jako społeczeństwo 
wypieramy niewygodne fakty, a przecież ich za-
cieranie nie ratuje naszego honoru, nie stajemy 
się od tego lepsi. Niedawno kupowałam w księ-
garni Prusa książkę Grzegorza Gaudena Lwów, 
kres iluzji o pogromie dokonanym w tym mieście 
przez polskich żołnierzy w listopadzie 1918 roku. 
Pierwszy pogrom w Niepodległej. Sprzedający mi 
ją młody człowiek zapytał, czy jestem związana 
ze Lwowem, powiedziałam że nie i padło następ-
ne pytanie: to po co ją w takim razie kupuję? On 
nie chce o tych rzeczach nic wiedzieć, chce żyć 
bez obciążeń, cieszyć się życiem, bawić. Koniec 
tematu. Pisnęłam coś o konieczności czyszcze-
nia wrzodów, ale nie brzmiało to przekonująco, 
nawet w moich uszach. Może młodzi mają rację, 
trzeba zapomnieć.  Tyle że tak łatwo jest zapomi-
nać o cudzych cierpieniach. Nie wiem.

Maria Chmiel

Murale na ścianach bloków i w bramach przypominają dawną 
zabudowę i ludzi, których już nie ma

Powojenne osiedle Muranowa jest zbudowane jakby wyżej   
w stosunku do otaczających ulic…

BIBLIOTEKA
Drodzy Parafianie,
Nasza biblioteka powolutku acz systematycznie powiększa swoje zbiory. Co 
miesiąc pojawia się w niej kilka nowych pozycji. W związku z tym chcieliby-
śmy polecić Państwu kilka tytułów, które już znajdują się na naszych półkach. 
Być może w okresie wakacyjnym znajdą Państwo i czas, i siły, żeby zapoznać 
się z poniższymi propozycjami:

„Ewangelicki Kościół Świętej Trójcy w Warszawie” wyd. Augustana/ 2017
Jest to przepięknie wydana publikacja dot. historii i architektury budynku naszego 
kościoła przy placu Małachowskiego. Czytelnik dzięki zawartej w książce treści oraz 
licznym zdjęciom i ilustracjom ma szansę poznać budynek kościoła „od podszewki”. 
Treść książki zahacza też o dzieje zboru ewangelickiego w Warszawie. Publikacja ta 
skierowana jest tym samym do szerokiego grona czytelników, którzy podczas jej lektu-
ry mogą poczuć klimat, jaki panuje w tym niezwykłym zabytku Warszawy.

„Polacy z wyboru Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku”  Tomasz 
Markiewicz, Tadeusz W. Świątek, Krzysztof  Wittels Warszawa/2012

Jest to album z materiałami z wystawy, która odbyła się w 2010 roku dzięki współpracy 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Domu Spotkań z Historią. W tej bogato 
ilustrowanej książce znajdą Państwo zwięzłe informacje o 26 niemieckich rodach, któ-
re osiedliły się w Warszawie i wywarły znaczący wpływ na jej kształt oraz gospodarkę. 
Pojawiają się tu zatem takie nazwiska jak: Schuch, Fukier, Wedel, Gebethner oraz inne. 
Do albumu dołączona jest też płyta DVD, na której znajdują się m.in. zarejestrowane 
wywiady z potomkami opisanych rodzin. Zawarty w książce tekst przedstawiony jest 
także w wersji niemieckojęzycznej.

„Reformacja Krótka Historia”  Kenneth G. Appold Vocatio/ 2013
Jest to zwięzłe opracowanie historii reformacji napisane w sposób bardzo jasny  
i zrozumiały. Autor opisał wzajemny wpływ historii społecznej, koncepcji religijnej  
i teologicznej oraz sytuacji ekonomicznej i politycznej na dzieje reformacji. 

„Reformator Marcin Luter” Michał Rzecznik, Piotr Nowacki 
Widnokrąg/2017
Autorzy używając prostej formy czarno-białego komiksu przedstawili dzieje refor-
macji i historię życia Marcina Lutra. Dzięki zawartemu w treści humorowi lektura 
przypadnie do gustu zarówno ciut starszym dzieciom jak i nieco młodszej młodzieży. 
Obok rysunków komiksowych znajdują się tu też krótkie notki dotyczące osób, które 
obok Lutra odegrały ważną rolę w procesie reformacji jak i wyjaśnienia pewnych zwią-
zanych z reformacją haseł.

Powyższe propozycje to tylko niewielka część naszego zbioru. Pełna lista naszych tytułów znajduje się 
na stronie internetowej naszej Parafii w zakładce Kultura-Biblioteka. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych szeroko pojętą tematyką związaną z wyznaniem ewangelickim

Anna Skotarek
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ŻYCIE W OKRESIE PANDEMII

JESZCZE SIĘ NIE POŻEGNALIŚMY Z PANDEMIĄ…

Minęło półtora roku, odkąd WHO ogłosiło 
pandemię nowej choroby COVID-19, wy-

wołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Epide-
mia zaczęła się w Chinach, szybko rozprzestrze-
niała się po świecie. Spowodowała, że rozpędzony 
świat musiał się nagle zatrzymać. Wydawało się, 
że nic takiego nie może się zdarzyć w XXI wieku.  
A jednak. Opustoszały biura, hotele, muzea, plaże, 
restauracje, galerie handlowe, miejsca rozrywki, 
kina, teatry, odwołano festiwale i wielkie zawo-
dy sportowe. Ograniczono liczbę osób podczas 
nabożeństw w kościołach, a nawet zalecono na-
bożeństwa bez obecności wiernych, organizując 
transmisje internetowe oraz transmisje TV. Naj-
pierw zalecono, potem nakazano noszenie mase-
czek zakrywających nos i usta. Wydawało się, że 
miną 2-3 miesiące, najdalej pół roku i wszystko 
powróci do normalności. Mimo ostrzeżeń spe-
cjalistów, żeby ograniczeń nie znosić zbyt szybko, 
bo będą kolejne fale zachorowań, latem ubiegłe-
go roku ograniczenia mocno poluzowano. Część 
społeczeństwa podchodziła nawet do nich z dużą 
rezerwą, gromadzono się na przyjęciach, weselach, 
uroczystościach rodzinnych uważając, że to „mnie 
nie dotyczy”. Wszystko do czasu… Do czasu, 
gdy coraz częściej w otoczeniu naszej rodziny czy 
znajomych ktoś ciężko zachorował, ktoś odszedł 
w odosobnieniu na szpitalnym oddziale podłą-
czony do aparatury, bez możliwości pożegnania 
się z najbliższymi. Zaczęliśmy się bać…. Wiele 
osób zamknęło się w domach, eliminując spotka-
nia z najbliższymi. Z czasem ta samotność stała 
się uciążliwa. A gdy pojawiały się jakiekolwiek 
dolegliwości, bano się kontaktu z przychodnią, 
a jeszcze bardziej ze szpitalem w obawie przed 
ewentualnym zakażeniem covidem, telefoniczne 
porady lekarskie były dobre na przedłużenie re-
cepty, ale gdy były jakieś dolegliwości nie zawsze 
pacjent potrafił je  opisać, a lekarzowi brakowało 
obrazu…. Odłożone operacje i opóźnione lecze-
nie  zmniejszyły niejednokrotnie szanse wylecze-

nia czy zapobieżenia rozwojowi choroby, a niejed-
nokrotnie przyspieszyły zgon. Jesień przyniosła 
nowa falę zachorowań, znacznie bardziej nasiloną 
niż wiosną. Coraz częściej dowiadywaliśmy się  
o odejściu kogoś bliskiego, znajomego lub o cięż-
kiej walce wielu osób z chorobą, której skutki 
odczuwane były niejednokrotnie wiele tygodni. 
Znowu wprowadzono ograniczenia, zamknięto 
miejsca, gdzie gromadzą się tłumy ludzi lub ogra-
niczono ich liczbę w zależność od powierzchni 
pomieszczeń, nakazano noszenie maseczek, wró-
cono do zdalnego nauczania w szkołach i uczel-
niach. Ale pojawiła się też nadzieja – od począt-
ku epidemii  prace nad szczepionką w oparciu  
o nowe technologie stały się priorytetowe dla wie-
lu firm farmaceutycznych. Równolegle poszuki-
wano skutecznego leku. 
Z historii wiemy, że bywały zarazy, które dzie-
siątkowały ludność, doprowadzając do wyludnie-
nia wiosek, miast, miasteczek. Były to epidemie 
cholery, dżumy, ospy prawdziwej, polio, duru, 
grypy. Od wieków poszukiwano skutecznej meto-
dy, która  zapobiegałaby chorobom, przyczyniała 
się do budowania odporności i powstrzymywała 
rozprzestrzenianie zarazy. Wykryta i zastosowa-
na przez Edwarda Jennera pod koniec XVIII w. 
szczepionka przeciwko ospie prawdziwej dzięki 
powszechnemu stosowaniu doprowadziła do cał-
kowitego zwalczenia tej choroby na świecie. Nale-
żę do pokolenia, które pamięta doskonale swoich 
rówieśników, którzy jako ofiary  epidemii polio 
pozostali na wózkach inwalidzkich, poruszali się 
o kulach z nogami w ciężkich szynach, miesią-
cami, a nawet latami byli pacjentami sanatoriów, 
gdzie przechodzili uciążliwą rehabilitację, a ilu  
z nich nie wstało nigdy, ilu zmarło? Dzięki wy-
nalezieniu w 1952 roku szczepionki przeciwko 
polio i jej powszechnemu stosowaniu  od kilku-
nastu lat  Europa jest już regionem wolnym od 
tej choroby. Opracowanie szczepionek prze-
ciwko wielu chorobom zmniejszyło znacząco 

śmiertelność zwłaszcza wśród dzie-
ci. Szczepionki  pozwalają też za-
trzymać szerzenie się epidemii lub 
w ogóle zapobiec jej wystąpieniu. 
Szczepienia przeciwko covid rozpo-
częto w grudniu ubiegłego roku wg 
określonego kalendarza: najpierw 
szczepieni byli ci, co mają nas rato-
wać, a więc medycy, potem ci, dla 
których choroba jest najgroźniejsza, 
czyli seniorzy, potem sukcesywnie 
kolejne roczniki. Początkowo chęt-
nych było więcej niż szczepionek, 
ściśle przestrzegano ustalonego kalendarza, były 
długie kolejki, odległe terminy i punkty szcze-
pień, ale w miarę uzupełniania szczepionek  
w magazynach, organizacji punktów szczepień 
i  dostępności dla coraz młodszych roczników 
liczba chętnych do szczepień maleje… Dlaczego? 
Przecież szczepionka daje nawet jakieś poczu-
cie bezpieczeństwa, lepsze samopoczucie, może 
być też przepustką do wejścia na jakąś imprezę, 
do teatru, wjazdu na teren innego kraju itp. Ale 
niestety w mediach społecznościowych pokazują 
się nieprawdziwe, niczym nieudokumentowane 
wiadomości, niejednokrotnie sensacyjne, pod-
ważające skuteczność szczepionek, maseczek oraz  

innych zaleceń i ograniczeń. W publicz-
nych wystąpieniach tak zwane autorytety 
nie wypowiadają się lub mówią, że nie 
szczepią się bo nie, albo że są odporni 
na choroby, bo już chorowali, albo ni-
gdy nie chorują, albo nie wierzą w żadne 
szczepionki. Po prostu nie wierzą i już. 
Szczepionka chroni zaszczepionych, 
a nawet jeżeli dojdzie do zakażenia, to 
przebieg choroby będzie znacznie ła-
godniejszy. Aby pandemia się zakończy-
ła, konieczne jest osiągnięcie odporno-
ści populacyjnej - należy przez nią rozumieć 

ochronę osób nieuodpornionych dzięki temu, że większa 
część społeczeństwa wytworzyła już przeciwciała, dzięki 
zaszczepieniu jak największej liczby osób lub poprzez to, 
że liczna grupa przeszła daną chorobę. Należy dążyć 
do osiągnięcia 80-90% zaszczepionej populacji, 
aby pożegnać pandemię. Do tej pory pełną daw-
kę szczepionki otrzymało 1/3 ludności Polski. To 
wciąż za mało. A lato sprzyja gromadzeniu się du-
żej liczby ludzi nieraz na małych przestrzeniach, 
wspólnym biesiadom, zabawom… Korzystajmy 
z różnych możliwości, których jest coraz więcej 
i szczepmy się! 

Aldona Karska 
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Pod powyższym tytułem ukazał się  
5 maja br. w „Gazecie Wyborczej” tekst napi-
sany przez ks.  Kazimierza Bema, duchowne-
go ewangelicko-reformowanego i jednocześ-
nie doktora prawa, którego główne wątki za-
sługują na odnotowanie na łamach naszego 
„Informatora Parafialnego”.

Autor pisze  na wstępie, że „W debacie 
o stosunku państwa do Kościoła katolickie-
go po 1989 r. oraz sytuacji majątkowej te-
goż Kościoła chciałbym dodać jeszcze jedną 
perspektywę, dotychczas nieuwzględnianą: 
nauki z losów innych Kościołów i związków 
wyznaniowych w tym okresie. Traktuje się je 
tak, jakby w Polsce nie istniały”.

Ks. Bem przypomina, że po 1945 r. 
Kościół rzymskokatolicki przejął dziesiątki 
tysięcy nieruchomości poewangelickich na 
ziemiach zachodnich – nie tylko kościoły, 
ale też plebanie, dawne szkoły etc. Co wię-
cej, „przejmował kościoły nie tylko tam, skąd 
ewangelicy wyjechali, ale i tam, gdzie ciągle 
ich było sporo”. Przykładowo podaje, że  
„w Łodzi, choć jeszcze w 1949  mieszkało 
w niej 16 tysięcy ewangelików, luteranom 
zabrano trzy z ich czterech kościołów. Koś-
cioła reformowanego nie przejęto dlatego, 
że ówczesny prezes Konsystorza Ryszard 
Gerlicz dosłownie zamieszkał w nim na kil-
ka miesięcy. W Kaliszu, choć luterańskim 
proboszczem był patriota Edward Wende, 
władze komunistyczne przekazy kościół lu-
terański na kościół garnizonowy. W Kato-

wicach biskup Stanisław Adamski najpierw 
chciał, by kościół ewangelicki zburzyć, a po-
tem bezprawnie go zajął. Aby go odzyskać, 
ewangelicy musieli w 1947 r. przekazać mu 
trzy kościoły. W Toruniu jezuici po prostu 
zajęli kościół luterański i już. W Poznaniu  
i Gdańsku odebrano ewangelikom wszystkie 
kościoły. Przykłady można by mnożyć”. 

Z dalszych wywodów autora wynika, że 
nie tylko w pierwszych latach powojennych, 
ale i później katolicy przejmowali mienie 
ewangelickie. I tak, „na Mazurach Kościół 
katolicki bezpardonowo przejmował, często 
z aktywną pomocą władz komunistycznych, 
kościoły luterańskie jeszcze na początku lat 
80. Tak było w Ukcie w 1981 r., gdzie do 
kościoła ewangelickiego katolicki proboszcz 
włamał się z pomocą MO, czy w Spychowie, 
gdzie kościół przejęto siłą w 1979 r. pod-
czas nabożeństwa ewangelickiego (!). Kroki 
te aprobował ówczesny biskup warmiński  
Józef  Glemp (…) O prawa Mazurów musia-
ły upomnieć się ambasady skandynawskie. 
Ówczesna opozycja o tych wydarzeniach 
milczała”. Ks. Bem dodaje, że przekazywa-
nie mienia ewangelickiego Kościołowi ka-
tolickiemu  trwało do samego końca PRL.  
„W Siemianowicach Śląskich kościół lute-
rański był jednym z tych przekazanych ka-
tolikom za kościół katowicki. Siostry wizyt-
ki zajmowały go bezprawnie i problem ten, 
zastępując dziwnie bezradne władze III RP, 
rozwiązał dopiero papież Jan Paweł II, naka-

zując zakonnicom oddanie kościoła prawo-
witym właścicielom w 2000 r.”. 

Autor przypomina: „Gdy na początku 
lat 90. uchwalano ustawy o stosunku państwa 
do Kościołów luterańskiego, reformowane-
go i prawosławnego, prawa tych Kościołów  
do zajętych nieruchomości wygaszono bez 
odszkodowania. W tym samym czasie Koś-
ciołowi katolickiemu na ziemiach zachod-
nich przyznano prawo do 50 hektarów za 
każdą nowo erygowaną parafię. Był jedynym 
Kościołem, który uzyskał taki przywilej”. 

W konkluzji autora zawarte są gorzkie 
słowa: „Na początku lat 90. Kościoły ewan-
gelickie w Polsce zabierały głos i krytykowa-
ły wprowadzenie religii do szkół, ustawowy 

zakaz aborcji, nierówne traktowanie mająt-
kowe Kościoła katolickiego, wreszcie  na-
cisk na podpisanie i ratyfikowanie konkor-
datu. Bardzo wyraźnie mówił o tym np. mój 
Kościół kalwiński, akcentując wielokrotnie  
i bezskutecznie potrzebę rozdziału Kościoła 
od państwa. Niestety, rządy solidarnościowe 
nie były tymi głosami zainteresowane. To nie 
było tak, że po 1989 roku nie było w Polsce 
innych głosów, innej etyki czy nawet etyki 
chrześcijańskiej. Po prostu dawna opozycja 
demokratyczna świadomie je ignorowała. 
Mit o wyłączności Kościoła katolickiego 
jako jedynego depozytariusza wartości został 
stworzony po 1989 r. na jej, opozycji, wyłącz-
ne życzenie.  Ale to mit”. 

Opr. K.K.
 

RELIGIA I PAŃSTWO 
NIEISTNIEJĄCE KOŚCIOŁY MNIEJSZOŚCIOWE

ZAUWAŻONE W MEDIACH

Dawny kościół ewangelicki św. Krzyża w Poznaniu obecnie 
kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych
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9 stycznia 2021 r. zmarł Jerzy Wojciech Filipp, syn Karola i Mieczysławy 
z d. Szenajch. Urodził się w Warszawie 23 kwietnia 1939 roku. W 1962 
roku ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Ciąg-
ników. Całe swoje zawodowe życie związany był z Fabryką Samochodów 
Osobowych na Żeraniu w Warszawie w dziale konstruktorskim. Pełnił 
tam funkcje kierownika sekcji, a w ostatnim okresie zastępcy dyrektora  
ds. konstrukcji i badań.  

Wychowany w rodzinie ewan- 
gelickiej od dzieciństwa sil-
nie był związany z parafią Ewangelicko-Augsburską Świę-
tej Trójcy. W trudnych warunkach zrujnowanej Warsza-
wy uczęszczał na szkółkę niedzielną, która odbywała się  
w mieszkaniach prywatnych. W 1954 roku był konfirmowany. 
W kolejnych latach brał udział  
w parafialnych spotkaniach mło-
dzieżowych, wraz  z innymi  jeździł 
do Chylic, by ze studentami ChAT 
pograć w siatkówkę, zawierał tam 
przyjaźnie, które przetrwały całe 
życie. Uczestniczył w licznych 

obozach organizowanych przez Koło Teologów Ewangelickich na Mazurach  
i w Salmopolu.  
W dorosłym życiu aktywnie uczestniczył w życiu Parafii i Kościoła. Przez kilka 
kadencji był członkiem Rady Parafialnej i Komitetu Parafialnego. Był też człon-
kiem Synodu Diecezjalnego i Synodu Kościoła, a w VIII kadencji Synodu Koś-
cioła przewodniczył Wydziałowi Synodalnemu. W latach 2001-2011 przez dwie 
kadencje był członkiem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego peł-
niąc funkcje sekretarza. Od 1986 roku był członkiem warszawskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

WSPOMNIENIA...

ŚP. JERZY WOJCIECH FILIPP 
(1939-2021)

Jerzy Wojciech Filipp, 2014

Wśród dzieci ze szkółki niedzielnej,  
J.W. Filipp stoi drugi od prawej

Konfirmacja 1954 r

Pierwszy samochódPodczas wypoczynkowego obozu młodzieży 
ewangelickiej, Jerutki 1963 (J.W. Filipp w jasnej 

kamizelce pierwszy z lewej)

Do  ostatnich dni interesował się wydarzeniami w Parafii i Kościele. Gdy nie mógł już osobiście uczestniczyć 
w życiu kościelnym, prosił bliskich i znajomych o relacje z przebiegu zgromadzeń parafialnych czy synodów 
Kościoła. Cieszył się  rozwojem naszej Parafii, pięknym wyglądem kościoła po remoncie. Jako że sam z po-
wodu pogłębiającej się niepełnosprawności  coraz rzadziej uczestniczył  w nabożeństwach, niezwykle cenił 
inicjatywę realizacji internetowych transmisji nabożeństw, z których regularnie korzystał.

Dla grona otaczających go przyjaciół był przede wszystkim kimś bardzo bliskim. Pogodny, dowcipny, zawsze 
chętnie uczestniczący w spotkaniach towarzyskich, wspólnych wyjazdach i wycieczkach. Potrafił słuchać 
drugiego człowieka. Zawsze mogli też liczyć na Jego pomoc, radę, a w trudnych chwilach także na wsparcie. 
Był zawsze lojalny wobec otaczających go ludzi czy całego środowiska. Szanował wybory i decyzje innych 
nawet jak się z nimi do końca nie zgadzał. Cieszył się z sukcesów nie tylko swoich najbliższych, ale także 
znajomych i przyjaciół, martwiły go ich niepowodzenia czy choroby. W takich sytuacjach wspierał ich choć-

by telefoniczną rozmową,  nawet wtedy, gdy sam  już miał 
duże ograniczenia fizyczne. 
Odchodząc pozostawił żonę, dwie córki z mężami,  
ukochane wnuki  i wielu przyjaciół w całym kraju. Dla 
wielu był kimś ważnym i pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci… 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 stycznia, roz-
poczęły się nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy, po 
którym urnę złożono do grobu rodzinnego na cmentarzu 
ewangelickim przy ul. Młynarskiej (Al52/1/48)

Aldona Karska

W radzie parafialnej (kadencja 1986-1989),  
JW. Filip drugo z lewej

Jako członek Konsystorza  
(J.W. Filipp pierwszy z prawej)

2008 r. od lewej: Henryk Dreger, 
 J. Wojciech Filipp, Andrzej Perl

Podczas zjazdu byłych uczestników obozów 
młodzieżowych z lat sześćdziesiątych, Mikołajki, 

2007

Z rodziną w Trzęsaczu, 2012 r. 
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Z ogromnym żalem i smutkiem w 28. dniu czerwca 2021 roku po-
żegnaliśmy ukochaną Mamę, Babcię, Prababcię, Ciocię – Joannę 
Homa, dla najbliższych Hanię. 10 czerwca 2021 r. w wieku 98 lat 
zasnęła snem wiecznym niezwykła kobieta, której życiorys mógłby 
należeć nie do jednej, ale do kilkunastu osób.
Urodzona 6 maja 1923 roku w Wołominie niezłomna uczennica, 
sanitariuszka AK, studentka „tajnych kompletów” nie pozwoliła, 
aby strach przed wizytacjami, przed wywózką „na roboty” do Nie-
miec, przed grożącą w razie wykrycia karą śmierci,  ani późniejsza 
przymusowa przerwa w nauce spowodowana wybuchem Powstania 
Warszawskiego, przeszkodziły jej w zdobyciu wyższego wykształ-
cenia i uzyskania dyplomu lekarza medycyny. 

Obrazy wojny, świst dział ciężkiej artylerii, zburzony dach domu rodzin-
nego, wspomnienia ruin ukochanej stolicy w czasie powstania – takie było 
otoczenie dorastającej Hani, która jednak dzięki głębokiej wierze i samody-
scyplinie nigdy nie załamała się i nie poddała: Miasto wyludnione, nasz Kościół 
Świętej Trójcy na placu Małachowskiego bez kopuły, wypalony. Rozpacz.(…) Do domu 
wracać nie ma po co – zburzony. Ale życie trwa nadal. Historia się toczy.
I rzeczywiście życie trwało; rok 1950 obfitował w zmiany i nadzieje. Joanna 
nie tylko uzyskała dyplom lekarza medycyny Akademii Medycznej, ale także 
poślubiła ukochanego męża Władysława Homa, bohaterskiego żołnierza 
– weterana walk o Wolną Niepodległą Rzeczpospolitą Polską (pseudonim 
Kula), po wojnie lekarza stomatologa, z którym spędziła ponad 50 lat, aż do 
jego śmierci w 2001 roku. Rozpoczęła także pracę w szpitalu powiatowym 
w Jadowie, gdzie cały rok spędziła z dala od domu i rodziny stawiając czo-

ła trudom związanym z niedoborem personelu, asyście przy skomplikowanych operacjach i zabiegach,  
w tym takich których dziś się już nie wykonuje. Mimo to pisała: w tym czasie podczas dyżurów w ciągu roku 
udało mi się po raz pierwszy przeczytać całą Biblię.
Późniejsza droga zawodowa nie przeszkodziła jej w wychowaniu 
dwóch synów: Marka (ur. 1948 r.) i Andrzeja (ur. 1952 r.), w uzyska-
niu dwóch stopni specjalizacji w dziedzinie neurologii ani w realizacji 
pasji, jakimi było pisanie poezji oraz malarstwo olejne, w szczególno-
ści portret. Jeszcze za czasów tajnych studiów medycznych recyto-
wała poezję naszych wieszczów w teatrze studenckim. W latach 80. 
i 90. studiowała na kursach malarskich oraz w pracowni malarskiej  
prof. Marii Rotwandowej. Należała do Warszawskiego Stowarzysze-
nia Artystów Plastyków. Po śmierci męża podjęła studia na Uniwer-
sytecie Trzeciego wieku UW. 
W latach 1951-1960 pracowała w szpitalu na ul. Kasprzaka w War-
szawie na Oddziale Neurologii jako starszy asystent. W 1961 r. pod-
jęła etat w ośrodku zdrowia w rodzinnym Wołominie jako Kierownik 
Poradni Alkoholowej. W latach 1961-1968 była także Kierowniczką 
Poradni Neurologicznej Wydziału Zdrowia Praga-Południe w prze-

ŚP. JOANNA HOMA z d. RACH  
(1923-2021)

Autoportret

Z mężem na spacerze

mysłowej służbie zdrowia. Tam poznała różne, często wstrząsające warunki pracy i choroby zawodowe. 
Często wracała do opowieści z tamtego okresu, jak wizytowała m.in. keson „Gruba Kaśka” znajdujący 
się pod Wisłą, kopalnie „Zawadzki”, gdzie opisywała nieprawdopodobne warunki pracy górników, za-
kłady gumowe, gdzie praca odbywała się w oparach kwasów bez odpowiednich zabezpieczeń, wreszcie 
w pozornie przyjemnej fabryce czekolady „Wedel”, gdzie jednak: niespodziewanie zapach czekolady i chałwy 
wielkości kilkumetrowych bloków był trudny do zniesienia nawet przez parę chwil.
Mimo wszystkich wstrząsających obrazów wojny i niedoli ludzkiej pracowała, by pomagać innym, nie 
załamując się, z otwartością, ciekawością drugiego człowieka, z uśmiechem. Mimo artystycznej, wydawa-
łoby się duszy, była bardzo silna. Mówiła, że zawsze w swoich modlitwach dziękuje Bogu za trzy rzeczy: 
za to, że urodziła się w Polsce, za to, że urodziła się w XX wieku i za to, że urodziła się w rodzinie ewangelickiej”.

Żegnaj Babciu!
Wnuczka Zuzanna Czaplińska

Przykłady obrazów namalowanych przez śp. Joannę Homa
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ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 

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

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
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: Biblia Brzeska na ołtarzu  w kościele e-a Świętej Trójcy, fot. A. Karska  
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