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Król Salomon zapewne z dumą patrzył 
na zbudowaną świątynię na wzgórzu 
w Jerozolimie, w miejscu utożsamianym 
ze środkiem wówczas znanego świata. 
Kiedy czytamy modlitwę Salomona, wy-
powiedzianą w dniu poświęcenia świątyni, 
wyczuwamy jego wzruszenie - potomka 
Abrahama, syna króla Dawida. Jak wiemy, 
Dawid zebrał materiał na budowę świątyni, 
ale dopiero jego synowi, Salomonowi, Pan 
pozwolił zbudować świątynię – dom Jahwe. 
To była wielka chwila dla króla Salomona 
i całego ludu! Łatwo w takich chwilach 
przesadzić, wpaść w egzaltację; nie wspo-
mnę o potrzebie zachowania pokory, bo 
przecież celem wzniesienia świątyni było 
uczczenie Pana, Boga Izraela, a nie wznie-
sienie pomnika upamiętniającego króla 
Salomona i jego ojca Dawida. 

Wspomnijmy, król Salomon tak mówił do 
Boga: „Czy Bóg rzeczywiście zamieszka na 
ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa 
nie mogą Cię ogarnąć, a tym bardziej ten 
dom, który zbudowałem! Zważ na modli-
twę swojego sługi i jego błaganie, Panie, 
mój Boże! Wysłuchaj błagania i modlitwy, 
które Twój sługa zanosi dzisiaj przed Two-
je oblicze. Niech Twoje oczy będą zwróco-
ne na ten dom dniem i nocą, na miejsce, 
o którym powiedziałeś: Tam będzie Moje 
imię. Niech będzie wysłuchana modlitwa, 
którą Twój sługa zanosi na tym miejscu. 
Wysłuchaj więc błagania Twojego sługi 
i Twojego ludu, Izraela, gdy będą się modlić 
na tym miejscu. Wysłuchaj w miejscu 
Twego przebywania, w niebie. Wysłuchaj 
i przebacz! […] Także i cudzoziemca, który 
nie wywodzi się z Twojego ludu izraelskiego, 
a przyjdzie z dalekiego kraju ze względu na 
Twoje imię – usłyszą bowiem o Twoim wiel-

kim imieniu i o Twojej potężnej ręce i Twoim 
wyciągniętym ramieniu – przyjdzie i będzie 
się modlić w tym domu – wysłuchaj z nie-
bios, miejsca Twego przebywania, i uczyń 
wszystko, o co ten cudzoziemiec Cię popro-
si, aby wszystkie ludy ziemi poznały Twoje 
imię i lękały się Ciebie, jak Twój lud Izrael, 
i aby wiedziały, że Twoje imię jest wzywane 
ponad tym domem, który zbudowałem.” 
(1 Księga Królewska 8, 27-30. 41-43)

W grudniu 2021 roku wspominaliśmy 240. 
rocznicę poświęcenia kościoła Świętej Trój-
cy – domu zbudowanego dla Pana, objawio-
nego w Trójcy Świętej Jedynego. Nieustan-
nie dziękujemy Bogu, że ojcom i matkom 
wiary pozwolił w tym miejscu zbudować 
dom. Zbudowany ręką ludzką, poświęco-

Ks. radca Piotr Gaś – proboszcz 
Parafi i E-A Świętej Trójcy

SŁOWO OD PROBOSZCZA
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ny Bogu, który słucha nas z miejsca swego 
przebywania, w niebie, cudownie prowadzi 
nasz Zbór od wieków. W swojej łaskawości 
nadal pozwala na sprawowanie służby dla 
Jego chwały i duchowego budowania Jego 
Kościoła tutaj na ziemi. Wdzięczni jesteśmy 
za wydarzenia, które napełniły nas radoś-
cią i wdzięcznością dla Boga. Myślę o na-
bożeństwie w 1. Niedzielę po Wielkanocy – 
24 kwietnia 2022 roku – z udziałem Synodu 
Kościoła i wprowadzeniu do służby Konsy-
storza Kościoła Kadencji 2022-2027, a tak-
że nabożeństwie ordynacyjnym w sobotę 
7 maja 2022 roku, w którym ordynowano 
na księży i posłano do służby w Kościele 
dziewięć kobiet, dotychczas pełniących 
w Kościele służbę diakonek. Oba wydarze-
nia, a zwłaszcza nabożeństwo ordynacyjne, 
zostały wpisane w dzieje naszego Zboru 
i kościoła Świętej Trójcy, luterańskiej rodzi-
ny w Europie i świecie, oraz całego Kościo-
ła Powszechnego. Nie sposób pominąć tak 
znaczące wydarzenia na łamach naszego 
Informatora Parafi alnego.

Rok 2022 dla Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest 
rokiem wyborczym. Przed nami bowiem 
wybory delegatów do Synodów diecezjal-
nych, a te wybiorą swoich delegatów do 
Synodu Kościoła. 

W związku z bliskim końcem kadencji obec-
nie urzędującej Rady Parafi alnej - 25 czerw-
ca 2022 roku - w uzgodnieniu z Biskupem 
Diecezji Warszawskiej, już 29 maja br. bę-
dzie obradowało Zgromadzenie Parafi alne. 
W trakcie wyborczego posiedzenia wybie-
rze Radę Parafi alną i Komisję Rewizyjną 

kadencji 2022-2027, a także delegatów na-
szego Zboru do Synodu Diecezji Warszaw-
skiej kadencji 2022-2027 naszego Kościoła. 

Udział w obradach Zgromadzenia Parafi al-
nego i wyborach jest prawem i obowiąz-
kiem wszystkich posiadających czynne 
prawo wyborcze w Parafi i Ewangelicko-
-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. 
Jest też wyrazem naszego zaangażowania 
i naszej woli współudziału w budowaniu 
życia Zboru w kolejnych latach 2022-2027, 
jeśli naturalnie Bóg nam na to pozwoli. 
Wszak w Jego rękach jest wszystko, z Jego 
dobroci jest nam dane, a my z wdzięczno-
ści za Jego łaskawe dary chcemy Mu służyć 
i składać o Nim świadectwo w środowisku 
Warszawy i przed wszystkimi, którzy przy-
będą z bliska i z daleka, aby modlić się do 
Boga w Trójcy Świętej Jedynego w domu 
Jemu poświęconym.

W tym Informatorze Parafi alnym publiku-
jemy obszerny materiał wyborczy obej-
mujący przepisy istotne dla wyborów do 
kościelnych organów. Przedstawiamy także 
osoby kandydujące w tych wyborach. 

Cieszę się, że jako Wasz brat w Chrystusie,
którego obdarowaliście zaufaniem i wybra-
liście na swojego proboszcza, mogę Was 
zachęcić i zaprosić do zapoznania się 
z przedłożonym materiałem, a potem tak-
że zachęcić i zaprosić do udziału w obra-
dach Zgromadzenia Parafi alnego 29 maja 
2022 roku po przedpołudniowym nabożeń-
stwie w kościele Świętej Trójcy.

ks. Piotr Gaś
Warszawa, maj 2022 roku                                                                                        
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W dniach 22-24 kwietnia w Warszawie 
obradował Synod Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP. Była to 12 sesja Syno-
du XIV kadencji. 
Sesja miała charakter sprawozdawczo-
-wyborczy. Pierwszy dzień rozpoczął się 
nabożeństwem w Sali Synodalnej Centrum 
Luterańskiego przy ul. Miodowej. Kazanie 
wygłosił zwierzchnik diecezji mazurskiej bp 
Paweł Hause. Po nabożeństwie i krótkiej 
przerwie rozpoczęto obrady. Wysłuchano 
i przyjęto sprawozdania Biskupa Kościoła 
Jerzego Samca, Rady Synodalnej i Konsysto-
rza. Wysłuchano tez sprawozdania fi nan-

sowego a Komisja Rewizyjna przedstawiła 
protokół i wystąpiła o udzielenie absoluto-
rium. Synod przyjął wszystkie sprawozda-
nia i udzielił absolutorium za rok 2021 r. 
Drugiego dnia kontynuowano obrady. 
W godzinach przedpołudniowych Sesję Sy-
nodu przekształcono w zebranie wyborcze, 
celem przeprowadzenia zaplanowanych 
wyborów do Konsystorza.

Konsystorz jest naczelną władzą administra-
cyjną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Polsce i organem wykonawczym Syno-
du Kościoła. Jest również władzą służbo-
wą wszystkich duchownych oraz świeckich 
członków Rad Parafi alnych i Diecezjalnych. 
Skład Konsystorza jest ośmioosobowy.
Prezesem Konsystorza z urzędu jest Biskup
Kościoła. Świeckiego wiceprezesa oraz 
trzech duchownych i trzech świeckich rad-
ców Konsystorza wybiera Synod w gło-
sowaniu tajnym. Na funkcję wiceprezesa 
Konsystorza kandydowało dwóch panów: 
dotychczasowy wiceprezes Adam Pastu-
cha z diecezji cieszyńskiej i Emir Kasprzycki 
z Zabrza. Przed głosowaniem każdy z kandy-
datów miał możliwość przedstawienia się 
i odpowiadania na ewentualne pytania 
synodałów. Synod w głosowaniu tajnym 
wybrał na wiceprezesa Konsystorza Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Emira 
Kasprzyckiego, który uzyskał 35 głosów 
(Adam Pastucha  uzyskał 28 głosów). 
Następnie przed Synodem zaprezento-
wali się kandydaci na pozostałych radców 

OBRADOWAŁ SYNOD KOŚCIOŁA

WYDARZENIA

24.04.2022 r. Prof. Jerzy Sojka podczas obrad synodu 
w Lutheraneum

23.04.2022 r. Obrady 12. Sesji synodu w Sali synodalnej 
Centrum Luterańskiego
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Konsystorza. Synod w głosowaniu tajnym 
wybrał na radców duchownych: 
ks. Tomasza Wigłasza z Parafi i 
w Białymstoku, 
ks. Michała Makulę z Parafi i w Łodzi, 
ks. Marcina Orawskiego z Parafi i 
Opatrzności Bożej we Wrocławiu, 
zastępcą został: ks. Tomasz Bujok z Parafi i 
w Drogomyślu,
a na świeckich radców wybrano:
Korneliusza Glajcara z Parafi i 
w Dzięgielowie,
Bożenę Polak z Parafi i w Katowicach,
Karola Wernera z Parafi i w Łodzi,
zastępcą została: Katarzyna Luc z Parafi i 
w Szczecinie.

Tego dnia Synod dokonał jeszcze wyboru 
Prezesa Diakonii Polskiej na kolejna kaden-
cję. Do wyborów stanął tylko jeden kan-
dydat, dotychczasowy prezes - bp Ryszard 
Bogusz, w głosowaniu tajnym uzyskał popar-
cie Synodu. Na tym zakończono część wy-
borczą obrad. Po przerwie obiadowej, przy-
jęto sprawozdania poszczególnych komisji. 

W niedzielę podczas nabożeństwa w koś-
ciele Świętej Trójcy Biskup Kościoła przyjął 
ślubowanie wiceprezesa i radców Konsysto-
rza na kolejną kadencję.  
Kazanie na tekst z Księgi Kocheleta 3, 1-14 
wygłosił bp. Jerzy Samiec.
Po nabożeństwie synodałowie  w Lutheran-
eum dokończyli obrady. Podczas tej sesji 
zapoznano synodałów ze stanem przygoto-
wań do Walnego Zgromadzenia ŚFL w Kra-
kowie w 2023 roku. 
Była to przedostatnia sesja Synodu XIV 
kadencji. Ostatnia sesja Synodu Kościo-
ła planowana jest 14-16 października br. 
Przypomniano, że poszczególne parafi e 
muszą przeprowadzić wybory do Synodu 
Diecezjalnego, który na swym pierwszym 
posiedzeniu w nowym składzie wybierze 
delegatów do Synodu Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP.  
Na tym zakończono obrady 12. Sesji Synodu 
Kościoła XIV Kadencji.

AK

24.04.2022 r. Ślubowanie wiceprezesa i radców Konsystorza 
podczas nabożeństwa w Kościele E-A Świętej Trójcy 

w Warszawie

Przed ołtarzem kościoła Świętej Trójcy członkowie 
Konsystorza i Prezes Synodu. Od lewej: ks. Michał Makula, 

ks. Marcin Orawski, Bożena Polak, ks. dr Adam Malina, 
Emir Kasprzycki, bp Jerzy Samiec, Karol Werner, 

Kornel Glajcar, ks. Tomasz Wigłasz
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7 maja br. w Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim Świętej Trójcy w Warszawie miała 
miejsce niezwykła uroczystość. Mianowicie 
odbyło się nabożeństwo ordynacyjne dzie-
więciu pań na księży Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w Polsce. To wydarzenie 
historyczne, bo była to pierwsza w Polsce 
ordynacja kobiet do posługi prezbitera. Panie 
dotychczas powołane były do służby diakona 
i każda z nich miała za sobą już kilka lub kilka-
naście lat tej służby za sobą. Decyzją Synodu 
Kościoła z 16 października 2021 roku zmie-
niono Zasadnicze Prawo Wewnętrzne umoż-
liwiając kobietom ordynację na księdza. 
Dyskusja nad dopuszczeniem kobiet do służ-
by prezbiterskiej w Kościołach protestanckich 
trwała od ponad 100 lat. Pierwsza kobieta 
skończyła uniwersyteckie studia teologiczne  
już w 1908 roku, ale nie miała szans na ja-
kiekolwiek  zatrudnienie w Kościele. W 1930 
w Niemczech dopuszczono kobiety z wyż-
szym wykształceniem teologicznym do służ-
by pomocniczej. W Polsce przed II wojną 
światową dwie kobiety ukończyły studia te-
ologiczne na Uniwersytecie Warszawskim: 
Irena Goller i Cecylia Gerwin. 
Po II wojnie światowej mimo braku duchow-
nych pierwsze wzmianki w prasie kościelnej 
poruszające kwes  ę ordynacji kobiet poja-
wiły się dopiero w 1948 roku. W biuletynie 
wydawanym przez Polską Radę Ekumeniczną 
–„Kościół Powszechny”, ks. O  o Krenz zwra-
ca uwagę, że podczas Konferencji Kościołów 
w Amsterdamie w 1948 r.  tematem prze-
wodnim była  Rola kobiet w Kościele. Zwra-
cano uwagę, że praca kobiet nie powinna 
ograniczać się tylko do zadań charytatyw-
nych i wychowawczych, ale również powinno 
być miejsce na  pracę misyjną, kaznodziejską 
i duszpasterską. Mamy nadzieję, że zagad-

nienie powołania kobiety do pracy kazno-
dziejskiej i duszpasterskiej w Kościele stanie 
się i u nas aktualne,….. - pisze ks. O  o Krenz. 
Potem było długie milczenie, ale w Chrześ-
cijańskiej Akademii Teologicznej pojawiły 
się panie kończące studia. Jednak sprawa 
zatrudnienia kobiet wciąż była problemem. 
Dopiero 27 stycznia 1963 r. Naczelna Rada 
Kościoła (NRK) podjęła uchwałę „dopusz-
czającą do urzędu nauczania kościelnego 
kobiety stanu wolnego, które są członkami 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ukoń-
czyły akademickie ewangelickie studia teo-
logiczne, cieszą się nieposzlakowaną opinią, 
i zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną 
Kościoła”1. O dopuszczeniu do urzędu zamęż-
nych kobiet, lub dalszej pracy po zamążpój-
ściu decydowała NRK. Mogły prowadzić lek-
cje religii, szkółki niedzielne, godziny biblijne, 
mogły odprawiać nabożeństwa bez liturgii, 
prowadzić prace duszpasterską wśród nie-
wiast i młodzieży. Od połowy lat 70. Świa-
towa Federacja Luterańska uznała kwes  ę 
kobiet w urzędach i posługach kościelnych 
za priorytetową i od tego momentu temat 
wracał na kolejnych Zgromadzeniach ŚFL. 
W Polsce temat ordynacji kobiet pojawiał 
w dyskusjach na różnych forach kościelnych, 
najczęściej z inicjatyw „oddolnych”, czyli od 
parafi an, którzy zetknęli się z pracą duszpa-
sterską kobiet w swoich parafi ach. Dyskuto-
wano w diecezjach, dyskutowano na kołach 
pań, a także na kolejnych Ogólnopolskich 
Forach Kobiet Luterańskich. Dopiero w 1999 
roku dzięki zmianom w Pragmatyce Służbo-
wej2, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim w Polsce mogły być diakonkami 
i podejmować pracę charytatywną, ewan-
gelizacyjno-misyjną oraz pomocniczą służbę 
Słowa Bożego. Uznano wcześniejsze wpro-

NABOŻEŃSTWO ORDYNACYJNE

1  Kalendarz Ewangelicki 1965, Woldemar Gastpary  „Z życia Kościoła”
2  Zapis mówił, że Kościół E-A w RP uznaje jeden urząd duchowny w trzech posługach: diakon, prezbiter(ksiądz), biskup. 

Do posługi diakona mogły być powołane osoby (kobiety i mężczyźni), natomiast do posługi prezbitera tylko mężczyźni
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wadzenie w urząd nauczania kościelnego 
za równoznaczny ordynacji diakonackiej. 
W 2008 r. Komisja teologiczna Synodu  wyda-
ła opinię, ze nie ma żadnych przeciwskazań 
dla służby prezbiterskiej kobiet. Wciąż jednak 
nie można było tego przeprowadzić. Kolejne 
wnioski stawiane na obradach Synodu przez 
Komisję ds. Kobiet nie uzyskały aprobaty. 
W 2016  wniosek o dopuszczenie kobiet do 
ordynacji prezbiterskiej złożył Biskup Kościo-
ła, a poprzedzony był rzetelną szeroką dysku-
sja na łamach prasy kościelnej, w diecezjach, 
parafi ach, konferencjach duchownych, kon-
ferencjach teologicznych. Niestety, mimo tak 
dobrego przygotowania i tym razem wnio-
sek, wprawdzie miał większość, ale nie była 
to wymagana do zmian w ZPW większość 2/3 
głosujących. Ale kilka miesięcy później ten 
sam synod przeprowadził możliwość sprawo-
wania Komunii Świętej, a więc kobieta mogła 
w pełni  wykonywać pracę wikariusza, ale…
nie mogła zostać proboszczem, czyli nie mo-
gła awansować. 
W Diecezji Warszawskiej powstała wówczas  
grupa robocza złożona z prawników i teo-
logów, przeanalizowano wszystkie aspekty 
podnoszone przez przeciwników ordynacji, 
aby zniwelować te obawy. Oprócz wniosku 
o wprowadzenie możliwości ordynacji ko-
biet na księży, opracowano również wnioski 
o charakterze socjalnym zabezpieczające 
nie tylko kobiety ale i mężczyzn. Komisja 
ds. Kobiet przygotowująca wniosek przed 
złożeniem do Prezydium Synodu przedy-
skutowała go z komisją teologiczna, prawną 
z Radą Diecezjalną i Konsystorzem. I tak nad-
szedł dzień 16 października. Poddany pod 
głosowanie wniosek uzyskał wyraźnie wy-
maganą większość kwalifi kowaną. Ten dzień 
otworzył nową drogę dla wielu teolożek. 

Tak długa była droga do 7 maja 2022 roku. 
Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonal-
nym wejściem duchownych z kraju i za-
granicy oraz dziewięciu diakonek, które 
przystępują do ordynacji przezbiterskiej. Na 

czele szedł proboszcz Parafi i E-A Świętej Trójcy 
ks. Piotr Gaś i niósł Biblię Brzeską z 1563 ro-
ku. Liturgię spowiednią poprowadził bp Jan 
Cieślar zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, 
liturgię Słowa Bożego prowadzili: ks. Dariusz 
Chwastek i ks. Wojciech Rudkowski, czyta-
nia: kurator Parafi i Igor Chalupec, bp Marcin 
Makula, bp Waldemar Pytel. Akt ordynacji 
poprzedziło odśpiewanie hymnu „Warow-
nym grodem…” Przemówienie ordynacyjne 
bp Jerzy Samiec zaczął słowami: „Wszystko 
ma swój czas” z Księgi Kaznodziei Salomo-
na. Ordynowane stanęły wokół Biblii, zło-
żyły wyznanie wiary i wypowiedziały, każda 
z osobna słowa ślubowania. Biskup przez 
modlitwę i nałożenie rąk dokonał ordynacji, 
asystenci nałożyli białą albę. Po tym akcie 
i po wspólnej modlitwie ordynowane odwró-
ciły się i powitała ich burza oklasków Zboru. 
To był niezwykle wzruszający moment, po-
kazujący jak bardzo ten fakt był oczekiwa-
ny. Kazanie wygłosiła ks. Halina Radacz na 
tekst Mat 20, 24-28. Po liturgii komunijnej 
słowa pozdrowienia wygłosił reprezentujący 
Światową Federację Luterańską abp Urmas 
Viilma zwierzchnik Estońskiego Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego. Po nabożeń-
stwie uczestnicy byli zaproszeni na poczęstu-
nek serwowany na terenie wokół kościoła, 
a także wysłuchano wielu pozdrowień i ży-
czeń skierowanych do ordynowanych. 
Pierwsze kobiety ordynowane na księży 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce to: ks. Karina Chwastek-Kamieniorz 
(Goleszów), ks. Małgorzata Gaś (Warszawa), 
ks. Beata Janota (Cieszyn), ks. Katarzyna 
Kowalska (Centrum Misji i Ewangelizacji), 
ks. Wiktoria Matloch (Kraków), ks. Halina  
Radacz (Żyrardów), ks. Katarzyna Rudkow-
ska (Radom), ks. Izabela Sikora (Szczecin), 
ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk (Wrocław).

Życzymy im Bożego błogosławieństwa w ich 
dalszej służbie

Aldona Karska
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Mat 20, 24 - 28

Od wieków naszym światem rządzi prze-
moc, chęć dominacji, panowania nad in-
nymi. Walczymy o swoją pozycję w pracy, 
w domu, w kręgach towarzyskich. Chcemy 
być kimś. Dramatycznym efektem żądzy 
władzy jest wojna za naszą wschodnią gra-
nicą, tak jak efektem żądzy władzy była 
i będzie każda inna wojna na świecie. Samo 
słowo „Wojna” – przeraża tak, jak przeraża 
nas wojna na Ukrainie i władza, która dopro-
wadza do śmierci  niewinnych dzieci, kobiet 
i mężczyzn. Zło ma władzę nad nami,  jeśli  
ulegamy pokusie pomieszania porządków. 

W takim świecie żyjemy, taki świat znamy 
i jakże często, taki właśnie świat budujemy; 
Mieć! Władać ! Panować nad innymi! Być 
ważniejszym niż inni! 

Od takiego myślenia nie byli wolni nawet 
uczniowie Jezusa Chrystusa. W wierszach 
poprzedzających nasz tekst czytamy o tym, 
jak matka synów Zebedeusza prosi Jezu-
sa, by jej synowie zasiadali po Jego lewicy 
i prawicy w Królestwie Bożym. Ciekawą 
jest rzeczą, że w Ewangelii Marka oni sami 
przychodzą do swojego Mistrza z tą proś-
bą. Bardzo możliwe, że Mateusz pisząc swą 
Ewangelię ok 40 lat po Marku, kiedy nad 
uczniami Jezusa unosił się już nimb świę-
tości, nie chciał przedstawiać apostołów 
jako ludzi o niezdrowych ambicjach. Tym 
bardziej, że dalsza rozmowa toczy się już 
pomiędzy uczniami a Jezusem: nie wiecie 
o co prosicie…

Musimy przyznać, że to bardzo ludzkie 
i dobrze nam znane. Chcemy być docenieni, 
chcemy, aby nas zauważano, aby doceniano 
naszą pracę, talenty. Nie potrafi my wznieść 
się ponad ludzkim rozumieniem godności 
i zasług.

Tym czasem Jezus odpowiadając synom 
Zebedeusza na ich prośbę, konfrontuje 
uczniów z absolutnie innym rozumieniem 
wielkości i ważności w Bożym Królestwie 
i w mającym już niedługo powstać Koś-
ciele Chrystusowym: Nie tak ma być 
między wami, ale ktokolwiek by chciał 
między wami być wielki, niech będzie 
sługą waszym i ktokolwiek by chciał być 
między wami pierwszy niech będzie sługą 
waszym..” w tekście greckim jest wręcz 
„niewolnikiem waszym”.

Jezus dokonuje kolejnej rewolucji w my-
śleniu uczniów. Oni doskonale znają słowo 
„służba – diakonija”. To słowo znaczy tyle, 

KAZANIE KS. HALINY RADACZ W CZASIE NABOŻEŃSTWA 
ORDYNACYJNEGO W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

W WARSZAWIE 7.05.2022 r. 

7.05. 2022 r. ks. Halina Radacz na ambonie Kościoła 
Świętej Trójcy w Warszawie
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co usługiwać przy stole, podawać do sto-
łu. To czynności, które zawsze wykonywali 
niewolnicy lub kobiety. Godność wolnego 
mężczyzny nie pozwalała na zajmowanie 
się tak poniżającymi pracami. Gdy czyta-
my w Ew. Łukasza historię o Marii i Marcie 
usługującej przy stole, użyte jest to słowo 
„diakonija”. 

Jakże musieli być zaskoczeni uczniowie, gdy 
usłyszeli, że Jezus – ich Mistrz i Nauczyciel 
każe im być sługami i sam nazywa siebie 
sługą. A może to było niedowierzanie? Bo 
czy to możliwe, abyśmy mieli zrezygnować 
ze swojej godności? Abyśmy mieli teraz po-
dawać do stołu jak kobiety i być na każde 
skinienie palcem, gotowi do wykonywania 
poleceń innych? 

Jezus zmienia znaczenie słowa „służba”. 
Diakonija staje się zaszczytem chrystuso-
wych uczniów, staje się wyznacznikiem 
chrystusowego powołania.

Nowe rozumienie pojęcia służby przyjęło 
się w Chrześcijaństwie. Dzisiaj we wszyst-
kich Kościołach odmieniamy to słowo przez 
wszystkie przypadki. Jesteśmy w posłudze, 
powołani do służby, stoimy w służbie. Ale 
czy rozumiemy, co to znaczy, lepiej, niż sy-
nowie Zebedeusza?

Co oznacza dzisiaj, dla nas w j. polskim 
słowo „służyć”?  Wiem, że poloniści będą 
protestować, ale pozwólcie pobawić się 
tym słowem. Możemy usłyszeć w nim dwie 
sylaby „słu” i „żyć”. A może słuchać i żyć? 
Może; słuchać Boga i żyć, albo słuchać in-
nych i żyć? I wreszcie żyć słuchając Boga…

Chyba czas spojrzeć na naszą służbę, 
może skonfrontować ją z nauką zawartą 
w ew. Mateusza.

Kilka lat temu w Kościołach ewangelickich 
w Niemczech przeprowadzono badania 
socjologiczne na temat pełnienia urzędu 

duchownego. Nie będę tu przytaczała peł-
nego opisu badań, ale to, co dla mnie było 
i jest inspirujące i jak sądzę aktualne tak-
że w polskim kontekście, to wyróżnienie 
dwóch postaw. Mianowicie są duchowni, 
którzy reprezentują urząd i tak rozumie-
ją swoje powołanie. Oni na ogół świetnie 
zarządzają swoimi parafi ami, dbają, by 
wszystko było zgodnie z prawem, tradycją 
i porządkiem. Wszystko funkcjonuje bez za-
rzutu. Drugą postawą, czy też rozumieniem 
pełnienia urzędu duchownego jest służenie 
w tym urzędzie. Ci duchowni, może czasem 
gubią się w administracji, ale są z ludźmi 
i dla ludzi. Słuchają uważnie, nie zarządza-
ją parafi ą, ale budują parafi alną wspólnotę 
i budują wspólnotę Chrystusowego Koś-
cioła. O tym, że tak bywa, rozmawialiśmy 
niedawno ze zwierzchnikiem mojej diece-
zji. Oczywiście, świat na szczęście nie jest 
czarno – biały i bywają świetni admini-
stratorzy i duszpasterze jednocześnie. Ale 
może warto zapytać samych siebie o to, 
jak rozumiemy służbę w Kościele Jezusa 
Chrystusa? Jak defi niujemy naszą służbę? 
Zanim podjęłyśmy decyzję, że chcemy być 
księżmi – prezbiterami, byłyśmy diakona-
mi – służebnicami, czy teraz przestaniemy 
nimi być? Czy księża niezależnie od pozycji 
i urzędu nie są zobowiązani Słowem Chry-
stusowym do diakonii? 

„Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł na  
świat, aby mu służono, lecz aby służyć i od-
dał życie swoje na okup za wielu”
Nasze radosne zwiastowanie, że Chrystus 
pojednał nas z Bogiem przez krzyż i że dał 
nam życie przez swoje zmartwychwstanie, 
zrodzone jest z Jego Służby. 

Do tej służby powołuje nas dzisiaj, do wsłu-
chiwania się w Boże Słowo i potrzeby ludzi 
spotykanych na naszej drodze. Zostałyśmy 
powołane do zwiastowania Miłości Boga 
Słowem i czynem.
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Świat ciągle rządzi się prawem pięści, ale
nie tak ma być między wami. Między ucz-
niami i uczennicami Chrystusa ma rządzić 
prawo miłości i wzajemnego usługiwania
i wzajemnego szacunku. Dzisiaj jako Kościół 
czynimy kolejny krok na tej drodze. Chcemy 
mówić o miłości i składać jej świadectwo, 
chcemy mówić o równości wszystkich 
i pokazujemy, że jest to możliwe, chcemy 
uczyć wzajemnego szacunku i pokazujemy, 
jak to robić. Może więc jesteśmy coraz 
bliżsi idei Ditricha Bonhoeff era, który pisał: 
„Kościół jest tylko wtedy kościołem, jeśli 
jest dla innych”. 

Pozwólcie, że na koniec przywołam postać 
Ireny Heitze z domu Golar. Ukończyła stu-
dia teologiczne na Uniwersytecie Warszaw-
skim w 1937 roku. Ks. bp Juliusz Bursche 
wprowadził ją do służby kościelnej (jesz-
cze nie było mowy o ordynacji dla kobiet) 
w roku 1938 i skierował do pracy wśród 
dzieci i niewiast, do Parafi i Św. Trójcy, 
w Warszawie. To tu, gdzie dzisiaj się znaj-
dujemy. Po zakończeniu II wojny  świa-
towej, w obliczu braku duchownych zo-
stała skierowana na Mazury. Zamieszkała 
w nieogrzewanym pokoiku w Biesalu. 
Pod jej opieką duszpasterską były ponad 
to parafi e w Mańkach i Łęgutach. Jeździ-
ła z gospodarzami furmanką, gromadziła 
mazurską ludność, sprowadzała pomoc 
ze Szwecji. Komunie odbywały się bardzo 
rzadko, ponieważ ówczesny zwierzchnik 

diecezji nie chciał współpracować z kobie-
tą, więc komunia była tylko wówczas, gdy 
darami zza morza przyjeżdżali duchowni. 
Swoją togę przewiązywała w pasie bia-
łym sznurem, aby było widać, że nie jest 
księdzem.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 
stypendystka z Niemiec zbierała materiały 
na temat polskich teolożek, a w tym także 
pani Ireny. Dotarła do Łęgut i pytała bardzo 
już sędziwą Mazurkę czy pamięta panią 
Irenę? Oczywiście! Odpowiedziała starsza 
pani. Potem opowiadała o nabożeństwach, 
o trudnych czasach, o białych tenisówkach 
dla dzieci przywiezionych przez Szwedów, 
dzięki czemu miały w czym iść do konfi rma-
cji. Opowiedziała też swoją własną historię:

W czasie ucieczki przed sowieckim woj-
skiem, zimą 1944/45 odmroziła sobie nogi. 
Rany nie chciały się goić, nie mogła cho-
dzić, nie wspominając o bólu przy każdym 
kroku, czy ubieraniu. Nie miała leków, nie 
mogła pojechać do miasta do apteki, bo 
i tak nie miała za co ich kupić. Pewnego 
wieczoru podjechała furmanka, do domu 
weszła pani Irena, przywiozła maść i czyste 
bandaże. Zaczęła zmieniać opatrunki, prze-
mywać rany i nakładać maść. Kobieta skoń-
czyła swą opowieść jednym zdaniem: nigdy 
nie sądziłam, że ksiądz będzie opatrywała 
moje nogi.

A m e n
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PIERWSZA W POLSCE ORDYNACJA KOBIET NA KSIĘŻY KOŚCIOŁA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

7.05.2022 r. KOŚCIÓŁ E-A ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Fot. Adam Wróbel, Aldona Karska, Michał Karski
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fot. Mirek Nowak

fot. Mirek Nowak
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fot. Mirek Nowak
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Po dwóch latach przerwy do Warszawy powróciła Noc Muzeów, a my jak przed laty posta-
nowiliśmy otworzyć drzwi naszej świątyni dla zwiedzających.
Kościół Świętej Trójcy można było zwiedzać od 18:00 do północy. Wieczór otworzył, po-
prowadzony przez panią kantor Zuzannę Kuźniak, chór Semper Cantamus próbą otwartą, 
potem nasi organiści, pan Roman Szlaużys i Damian Skowroński wykonali klika pięknych 
utworów J.S.Bacha oraz improwizacji organowych. Na drugiej emporze można było obej-
rzeć wystawę „240 lat poświęcenia kościoła Świętej Trójcy”, a od godziny 21:45 można było 
zwiedzać świątynię z towarzyszeniem przygotowanego przez Studio Lutheraneum audio-
przewodnika.

Mimo długiej przerwy kościół Świętej Trójcy odwiedziło 838 osób.

Tekst: Justyna Stanisławska
Zdjęcia: Justyna Stanisławska, Jarosław Błaszkowski

NOC MUZEÓW ZNOWU W NASZYM KOŚCIELE
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Od marca tego roku Parafi a Ewangelicko-
-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie, 
z pomocą grupy wolontariuszy, realizuje 
projekt pomocy uchodźcom z ogarniętej 
wojną Ukrainy. Od darczyńców pozyskali-
śmy nie tylko odzież, ale i chemię gospo-
darczą, kosmetyki, artykuły higieniczne 
pierwszej potrzeby. Wsparcia fi nansowego 
udzieliły nam także nasze parafi e partner-
skie – Parafi a Katedralna w Uppsali oraz Pa-
rafi a Katedralna w Berlinie, a także Diakonia 
Polska.
W udostępnionych przez nas pokojach 
i mieszkaniach schronienie znalazło już 78 
osób. Obecnie przy ul. Kredytowej w War-
szawie oraz w Ośrodku Tabita w Konstanci-
nie-Jeziornej przebywają 53 osoby.
Wolontariusze oraz pracownicy parafi i 
wspierają mieszkające u nas rodziny po-
magając w znalezieniu pracy, szkół i przed-
szkoli dla dzieci, a także organizacji opieki 
medycznej. Staramy się, aby nasi goście 
zza wschodniej granicy czuli się tutaj do-
brze. Spotykamy się z nimi, a także zachę-
camy do aktywnego włączania się w życie 
naszego zboru tak, jak podczas spotkania 

polsko-ukraińskiego po nabożeństwie mło-
dzieżowym w niedzielę 15 maja, na któ-
rym mogliśmy raczyć się przygotowanymi 
własnoręcznie pielmieni, pierogami ukra-
ińskimi oraz różnego rodzaju smakowitymi 
wypiekami. Niedługo ponownie ruszy nasza 
kawiarenka parafi alna, w przygotowanie 
której również chcielibyśmy zaangażować 
chętne do pomocy panie. Pod koniec maja 
natomiast we współpracy z warszawskim 
Teatrem Wolandejskim zaproponujemy 
warsztaty teatralne dla ukraińskich dzieci.
Dzięki naszym darczyńcom udało nam się 
także zasilić parafi alną bibliotekę w kilka 
książek dla dzieci w języku polskim i ukra-
ińskim, a także zaopatrzyć naszych gości 
w kieszonkowe słowniki oraz rozmówki pol-
sko-ukraińskie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, 
które nas wspierają zarówno darami, jak 
również wpłatami na konto parafi i, dzięki 
którym możemy pomagać naszym ukraiń-
skim gościom.

Tekst i zdjęcia:
 Koordynatorka projektów parafi alnych

Justyna Stanisławska 

POMAGAMY UCIEKAJĄCYM PRZED WOJNĄ 
W UKRAINIE
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Kadencja obecnie urzędującej Rady Para-
fi alnej rozpoczęła się w niedzielę 25 czerw-
ca 2017 roku. To była symboliczna data 
w roku Jubileuszu 500 lat Reformacji. Prze-
cież w ten dzień czerwca co roku wspomi-
namy odczytanie w roku 1530 na Sejmie 
w Augsburgu tekstu uznawanego za jeden 
z najważniejszych dla rozwoju i umocnie-
nia szesnastowiecznego ruchu reforma-
cyjnego w Kościele. Ze względu na treść 
i miejsce odczytania tekstu nazwano go Wy-
znaniem Augsburskim. 
Kadencja Rady – symbolicznie rozpoczę-
ta – okazała się bardzo wymagająca. Kura-
tor Igor Chalupec, wiceprezes Rady i mój 
najbliższy współpracownik w Radzie, pisał 
o tym w swoich rocznych sprawozdaniach 
publikowanych w Informatorach Parafi al-
nych. W tym numerze Informatora Para-
fi alnego w „Podsumowaniu prac Rady Pa-
rafi alnej kadencji 2017-2022” przypomina 
tematy podjęte przez Radę i zakres wykona-
nych działań. To ważne, bo osiągnięte rezul-
taty pozwalają nam dzisiaj myśleć o realizo-
waniu priorytetów w dalszej pracy na rzecz 
rozwoju i umocnienia życia naszego Zboru. 
Rada Parafi alna kadencji 2017-2022 jest 
trzecią, z którą mam przyjemność praco-
wać jako proboszcz i prezes Rady. Również 
przy końcu tej kadencji mogę stwierdzić, że 
za nami owocny czas służby. Jesteśmy Bogu 
wdzięczni za Jego błogosławieństwo dla Pa-
rafi i i jej Rady. Niewątpliwie wysokie kwa-
lifi kacje Rady, doświadczenie zawodowe, 
a przede wszystkim oddanie w służbie dla 
Boga i nas wszystkich, okazały się kluczowe 
dla rozwiązywania trudnych spraw gospo-
darczych i prowadzenia duszpasterstwa 
w czasie pandemii, a w ostatnich miesią-

cach pomocy dla uchodźców przed wojną 
w Ukrainie. 
 Naturalnie nie zapominam o zaangażo-
waniu wolontariuszy w naszej Parafi i. Ich 
wsparcie jest niezwykle istotne dla pro-
wadzenia nabożeństw, w pracy z dziećmi, 
z młodzieżą, dla realizowania projektów 
diakonii, spotkań parafi alnych – w tym 
pikników. Bez wolontariuszy trudno sobie 
wyobrazić sprawne organizowanie i prze-
prowadzenie kulturalnych wydarzeń, rea-
lizowanie projektów Studia Lutheraneum, 
opracowywanie i publikowanie luterańskich 
podcastów, czy – nie na końcu – pracę chóru 
parafi alnego Semper Cantamus. 
Modelowa współpraca duchownych świec-
kich w Radzie służy całemu Zborowi. 
Wszyscy razem budujemy otwarty i zapra-
szający Zbór. Razem dbamy o głoszenie 
Ewangelii i sprawowanie Sakramentów 
wewszystkich grupach wiekowych, w do-
godnym i niesprzyjającym czasie. Lata 
2020-2022 były dla nas wszystkich próbą. 
Dobrze, że wspólnie szukaliśmy sposobów 
pielęgnowania życia duchowego Zboru. 
Wiele nauczyliśmy się, także z korzystania 
ze współczesnych technologii zdalnego ko-
munikowania się. Bez wspólnego wysiłku 
niewyobrażalne byłyby tak ważne dla nas 
wydarzenia jak: uroczystości konfi rmacji, 
wstąpienia do Kościoła ewangelickiego, 
chrzty, śluby, rozmowy duszpasterskie, zdal-
ne posiedzenia Rady, kontakty z naszymi 
partnerskimi Parafi ami. 
Myślę, że Zbór rozwinął się i umocnił 
w latach 2017-2022. Dobrze wykorzystał 
rezultaty pracy Rad poprzednich kadencji. 
Z Radą mijającej kadencji wypracował owo-
ce, które dobrze rokują na najbliższe lata. 

INFORMACJA O PRACY DUSZPASTERSKIEJ 
W KADENCJI 2017-2022
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Jako Zbór jesteśmy świadomi wyzwań, 
które stoją przed nową Radą. Rozumiemy, 
że potrzebujemy siebie nawzajem. Proszę 
wszystkich o dalszą współpracę i o wspar-
cie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo 
i mądrość w naszej wspólnej pracy. Pamię-

tamy bowiem o pieśni pielgrzymek z Psal-
mu 127: 
„Jeśli Pan domu nie zbuduje, 
Próżno trudzą się ci, którzy go budują. 
Jeśli Pan nie strzeże miasta, 
Daremnie czuwa stróż.”

Warszawa, maj 2022                                                                                 
ks. Piotr Gaś

25 czerwca 2017 r. w trakcie nabożeństwa 
nastąpiło uroczyste wprowadzenie nowo 
wybranej Rady Parafi alnej Parafi i Św. Trój-
cy kadencji 2017-2022. Z dziewięcioosobo-
wego składu osób świeckich 5 osób zosta-
ło powołanych po raz pierwszy, a czworo 
pracowało w Radach poprzednich kadencji. 
Przy czym trzy osoby z grona debiutantów 
było wcześniej zaangażowanych w prace 
parafi alne w różnych formach. W trakcie tej 
kadencji Rady zmienił się ksiądz wikariusz, 
a w pracach Rady brała cały czas udział na-
sza katechetka.
Z kadencji odchodzącej Rady można wy-
dzielić dwa okresy: lata 2017-2019 były 
skoncentrowane na dokończeniu remontu 
kościoła Św. Trójcy i uruchomieniu prac nad 
uporządkowaniem szeregu tematów zwią-
zanych z gospodarką nieruchomościami 
parafi alnymi. I następnie okres 2020-2021, 
stojący pod znakiem pandemii koronawi-
rusa i działań mających na celu bezpieczne 
funkcjonowanie Parafi i. Sama końcówka tej 
kadencji to wojna w Ukrainie i podjęcie wy-
siłku zorganizowania pomocy dla uchodź-
ców przybywających w ogromnej skali do 
Polski.
W pierwszym okresie z sukcesem dokoń-
czyliśmy dzieło generalnego, konserwator-

skiego remontu kościoła Św. Trójcy, zapo-
czątkowane przez RP poprzedniej kadencji. 
15 września 2019 r., w trakcie Dziękczyn-
nego Nabożeństwa z okazji zakończenia 
remontu, zabrzmiały uroczyście dzwony 
odnowionego kościoła. Tego dnia doszło 
także do podpisania Porozumienia o part-
nerskiej współpracy z ewangelickim Nad-
probostwem i Katedrą w Berlinie (wcześ-
niej, w 2018 r. takie porozumienie zostało 
podpisane z Parafi ą Katedralną w Uppsali). 
Ostatnim akordem tego remontu było wy-
konanie w 2022 r. generalnej konserwacji 
organów w kościele. Przeprowadzenie i sfi -
nansowanie remontu kościoła odbyło się 
dzięki ogromnemu wysiłkowi wielu osób: 
pracujących społecznie i zatrudnionych 
w Parafi i. To dzieło prac kadencji dwóch 
Rad Parafi alnych, co przypomina o znacze-
niu ciągłości w podejmowaniu ważnych, 
wieloletnich projektów parafi alnych.
Równolegle podjęliśmy prace nad „wyczysz-
czeniem” wielu tematów nieruchomościo-
wych, w których zasadniczo ulokowany jest 
majątek Parafi i i które są źródłem fi nanso-
wania naszej bieżącej działalności. Dzięki 
sfi nalizowanej umowie zamiany zrujno-
wanych i generujących straty nieruchomo-
ści w Warszawie (przy ul. Emilii Plater 7) 

PODSUMOWANIE PRAC RADY PARAFIALNEJ 
KADENCJI 2017-2022
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i Poznaniu (przy ul. Głogowskiej 43), pozy-
skaliśmy nieruchomość w Warszawie przy 
ul. Rosoła 10, która pozwala na realizację 
strategicznej misji parafi alnej w obszarze 
edukacji, a jednocześnie jest źródłem przy-
chodów czynszowych. Sprzedaż wybra-
nych, słabo lub nie dochodowych aktywów 
(Wrocław, działki w Konstancinie-Jeziornie) 
i zainwestowanie środków w kamienicę przy 
ul. Kredytowej 4 pozwoli Parafi i na stworze-
nie Centrum Parafi alnego oraz  uzyskanie 
kolejnego, bardzo istotnego, stałego źródła 
przychodów. Dla tego projektu pozyskaliśmy 
zalecenia konserwatorskie i zaawansowane 
są prace nad projektem kompleksowej mo-
dernizacji kamienicy i jej ofi cyny. 
Zawarte pod koniec 2021 r. umowy z dzier-
żawcą budynku Prima Court zapewniają 
z kolei Parafi i stabilne wpływy czynszowe 
przez kolejne lata, co jest niezwykle ważne 
biorąc pod uwagę negatywny wpływ pan-
demii na rynek nieruchomości biurowych 
w Polsce. Dysponując pozwoleniem na 
budowę, jesteśmy gotowi do pozyskania 
środków i przeprowadzenia generalnego 
remontu budynku administracji na naszym 
Cmentarzu przy ul. Młynarskiej. Pomimo 
bieżących problemów we współpracy, po-
zytywem jest, że po wielu latach braku do-
chodów, uzyskujemy obecnie stały czynsz 
ze spółki Lux Med „Tabita”, którego płatno-
ści są poręczone przez Lux Med.
Lata 2020-2022 to czas pandemii, która 
wpłynęła na wszystkie aspekty życia spo-
łecznego i gospodarczego w Polsce, w tym 
na działalność Parafi i. Niestety,  odcisnęła 
ona swoje piętno również w najdotkliwszy 
sposób. Wielu z nas zachorowało, a szereg 
osób z grona Parafi an i ich Bliskich odeszło 
do Pana wskutek choroby COVID-19. Rada 
Parafi alna musiała w tej sytuacji zadbać 
o bezpieczeństwo zdrowia i fi nansów w Pa-
rafi i uwzględniając ryzyka, z którymi przy-
szło nam się zmierzyć. 

Okres 2017-2022 to także czas intensywnej 
pracy duszpasterskiej. Pisze o tym w swoim 
podsumowaniu ks. Proboszcz Piotr Gaś. Na 
pewno cieszy wzrost liczby Parafi an z 1792 
osób na koniec 2016 r. do 1847 na koniec 
2021. Jest to m.in. efektem wielu wstąpień 
do Kościoła w ostatnich latach.
Zostawiamy na koniec kadencji Parafi ę 
w bardzo dobrej kondycji fi nansowej. Dzia-
łalność gospodarcza Parafi i generuje do-
chód (wyłączając efekt kosztu amortyzacji, 
który obciąża wynik, ale nie ma wpływu 
na realne, pozytywne gotówkowe docho-
dy). Wdrożony stały monitoring sytuacji 
fi nansowej i prognozowania przepływów 
fi nansowych pozwolił na uniknięcie prob-
lemów płynnościowych oraz następnie 
bezpieczne prowadzenie gospodarki para-
fi alnej w okresie niespodziewanych trud-
ności i wyzwań związanych z pandemią. 
Stan gotówki na początku maja 2022 r. 
wyniósł blisko 4 miliony PLN. Mamy nadal 
do spłacenia ponad 3,8 mln PLN kredytu 
zaciągniętego w 2017 r. na remont kościoła 
Św. Trójcy, ale jest to już  mniej niż 1/3 
jego początkowej kwoty. Parafi a efektyw-
nie korzystała z dostępnych środków po-
mocowych. W sumie, pozyskaliśmy w la-
tach 2017-2021 7.496.000 PLN (w tym 
136.000 PLN z Diecezji Warszawskiej). Z tej 
kwoty ponad 90% zostało przeznaczone 
na remont kościoła, a pozostała część na 
remont kaplicy Junga na Cmentarzu oraz 
rewitalizację cmentarzy ewangelickich. 
Niepowodzeniem zakończyły się zaś nasze 
próby nakłonienia wszystkich Parafi an do 
regularnego opłacania składek kościelnych. 
Liczba osób płacących składki waha się 
w ostatnich latach w okolicach 1/3 wszyst-
kich Parafi an, a średnia ofi arność na osobę 
od 250 do 300 PLN. Żyjemy więc cały czas 
korzystając głównie z dorobku zaofi arowa-
nego lub wypracowanego przez poprzednie 
pokolenia z XIX i XX wieku. Pielęgnując ma-
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jątek parafi alny możemy choć w ten sposób 
spłacić zaciągnięty u nich dług. 
Kończąc kadencję 2017-2022 pragniemy 
też złożyć wyrazy podziękowania. Naszym 
duszpasterzom, w tym przede wszystkim 
Prezesowi Rady Parafi alnej, ks. Proboszczo-
wi Piotrowi Gasiowi za doskonałą współpra-
cę. Cieszymy się, że na czas naszej kadencji 
przypadła też historyczna uroczystość ordy-
nacji pierwszych w naszym Kościele kobiet, 
w tym naszej b. diakon, a obecnie ksiądz 
Małgorzaty Gaś. Słowa pozdrowienia kieru-
jemy do zespołu Studia Lutheraneum, dzięki 
któremu wszyscy Parafi anie mogli cały czas 
uczestniczyć w wydarzeniach duszpaster-
skich. Dziękujemy naszym duszpasterzom 
i katechetce za dzielną służbę w zakresie 
nauczania religii w niełatwych warunkach 
pandemicznych. Dziękujemy chórowi Sem-
per Cantamus i osobom zapewniającym 
oprawę muzyczną nabożeństwom i parafi al-
nym uroczystościom. A także osobom od-
powiedzialnym za sprawy administracyjne, 
kancelarię, nieruchomości, Cmentarz. Po 
okresie zamknięcia, wznowiliśmy w 2021 r. 
różne projekty, organizując m.in. w koście-
le Św. Trójcy szereg wydarzeń kulturalnych, 
co jest efektem pracy naszej koordynatorki 
projektów. Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w różne formy aktywno-
ści w Parafi i, a przede wszystkim członkom 

Grupy „Tabita”, którzy podjęli wysiłek nie-
sienia pomocy dla Gości z Ukrainy, którym 
Parafi a udzieliła schronienia w ośrodku 
w Konstancinie-Jeziorna oraz w kamienicy 
przy ul. Kredytowej 4.
Rada Parafi alna obecnej kadencji ofi arnie 
i efektywnie przepracowała ostatnie 5 lat. 
Działo się to kosztem życia prywatnego czy 
zawodowego. Podjęliśmy szereg trudnych 
i skomplikowanych decyzji. Ich realizacja 
wymagała – w przypadku najważniejszych 
z nich – formalnej akceptacji Zgromadze-
nia Parafi alnego. Zawsze ją uzyskiwaliśmy. 
Jesteśmy wdzięczni naszym Siostrom i Bra-
ciom za zaufanie, którym nas obdarzono 
i za mandat do prowadzenia spraw Parafi i. 
Dziękujemy też naszym doradcom, prawni-
kom, księgowym, którzy czuwali nad podat-
kowym i prawnym bezpieczeństwem prze-
prowadzanych operacji. Wiemy, na koniec, 
że nadal wiele spraw pozostaje do załatwie-
nia. Tematy te zawarte są w Kierunkach 
Strategii Parafi i E-A Św. Trójcy, wypracowa-
nych w ramach warsztatów strategicznych 
Rady Parafi alnej i przyjętych przez Zgroma-
dzenie Parafi alne w dniu 27 lutego 2022 r. 
jako rekomendację dla Rady Parafi alnej no-
wej kadencji 2022-2027.

Igor Chalupec
Wiceprezes Rady Parafi alnej

Kurator Parafi i w kadencji 2017-2022
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PRAWNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW
przygotowała: adw Marcelina Sosnowska-Rudnik

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rze-
czypospolitej Polskiej („Kościół”) rządzi się w swoich sprawach wewnętrznych przepisami 
uchwalanego przez Synod Kościoła Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, które określa 
organizację wewnętrzną Kościoła. Kościół jako całość oraz jego jednostki organizacyjne: 
diecezje, parafi e i diakonaty posiadają osobowość prawną, których organami są:

1) dla Kościoła jako całości – Synod Kościoła, Rada Synodalna, Konsystorz, Biskup Kościoła; 
2) dla diecezji – Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna, Biskup Diecezjalny; 
3) dla parafi i – Zgromadzenie Parafi alne, Rada Parafi alna, Proboszcz; 
4) dla diakonatu – Zarząd, Rada Sióstr, Rada Opiekuńcza.

Poniżej zaprezentowany został wyciąg i kompilacja przepisów:
1) Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 października 1996 r.,
2) Regulaminu Parafi alnego - tekst ujednolicony na 24.06.2015,
3) Regulaminu Diecezjalnego - tekst ujednolicony na 01.11.2018,

dotyczące składu, kompetencji, kadencji oraz procedury wyborczej do Rady Parafi alnej, 
Parafi alnej Komisji Rewizyjnej oraz Synodu Diecezjalnego.

RADA PARAFIALNA

Skład Rady Parafi alnej:
1) Proboszcz oraz inni etatowi duchowni Parafi i, 
2) 6-25 parafi an wybranych przez Zgromadzenie Parafi alne z uwzględnieniem podziału 

na okręgi mandatowe, 
3) przedstawiciel zatrudnionych w Parafi i katechetek i katechetów, wskazany przez 

Radę Parafi alną.

Kompetencje Rady Parafi alnej:
Rada Parafi alna zarządza Parafi ą. W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafi i do właś-
ciwości Rady Parafi alnej należy w szczególności: 

1) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześci-
jańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafi i,

2) wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu 
Parafi i w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ, PARAFIALNEJ KOMISJI 
REWIZYJNEJ PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE 
I DELEGATÓW DO SYNODU DIECEZJI WARSZAWSKIEJ
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3) dawanie dobrego przykładu innym,
4) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz 

czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafi an na nabożeństwa oraz 
współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,

5) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
6) prowadzenie działalności charytatywnoopiekuńczej, organizowanie pieczy nad 

ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafi i i w Kościele,
7) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafi alnej, 

Komitetu Parafi alnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
8) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie 

wniosku na Zgromadzenie Parafi alne o ustanowieniu dodatkowych stałych stanowisk 
duchownych w Parafi i,

9) zarząd majątkiem parafi alnym, składanie rocznych sprawozdań fi nansowych i opra-
cowywanie projektu budżetu, podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania 
darowizn w postaci nieruchomości wolnych od obciążeń,

10) sporządzanie, uzupełnianie i weryfi kowanie listy wyborców oraz dokonywanie 
podziałów na okręgi mandatowe przy wyborach parafi alnych, 

11) powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafi i oraz ustalanie warunków 
zatrudniania duchownych i świeckich pracowników Parafi i,

12) powoływanie komisji parafi alnych,
13) przedstawienie przełożonym władzom kościelnym wniosków w ogólnych sprawach 

kościelnych wraz z uzasadnieniem. 

Kadencja Rady Parafi alnej – 5 lat

Skład Prezydium Rady Parafi alnej: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik

Kompetencje Prezydium Rady Parafi alnej:
Do kompetencji Prezydium Rady Parafi alnej należy: 

1) przygotowywanie projektu uchwał Rady Parafi alnej, 
2) podejmowanie uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, które podlegają 

zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Parafi alnej. 

PARAFIALNA KOMISJA REWIZYJNA

Skład Parafi alnej Komisji Rewizyjnej: od 3 do 5 członków
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Konsystorz może zmniejszyć liczbę członków 
Komisji Rewizyjnej do dwóch.

Kompetencje Parafi alnej Komisji Rewizyjnej:
Do właściwości Parafi alnej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrola, co najmniej raz do roku, księgowości parafi alnej, parafi alnej działalności 
gospodarczej, innych wyodrębnionych jednostek, ksiąg metrykalnych i działalności 
kancelarii parafi alnej, 

2) sprawdzanie zgodności wydatków parafi alnych z preliminarzem budżetowym, 
zatwierdzonym przez Zgromadzenie Parafi alne i z uchwałami Rady Parafi alnej, 
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3) ocenianie działalności Rady Parafi alnej i zgłaszanie na Zgromadzeniu Parafi alnym 
wniosku w sprawie udzielenia Radzie Parafi alnej absolutorium, 

4) zgłaszanie wniosków z wyników kontroli władzom parafi alnym, 
5) przekazywanie wniosków pokontrolnych Radzie Diecezjalnej, w wypadku, gdy 

władze parafi alne pozostawią je bez uwzględnienia i wyjaśnienia dłużej niż przez 
dwa miesiące. 

Kadencja Parafi alnej Komisji Rewizyjnej – 5 lat

SYNOD DIECEZJALNY

Skład Synodu Diecezjalnego:
1) wszyscy duchowni należący do Diecezjalnej Konferencji Duchownych, 
2) przełożeni diakonatów podlegający nadzorowi Biskupa Diecezjalnego oraz przedsta-

wiciel prowadzących nauczanie kościelne, 
3) 30-60 delegatów świeckich, wybieranych w parafi ach, 
4) świeccy członkowie Konsystorza zamieszkujący na terytorium Diecezji, 
5) samodzielni pracownicy naukowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza-

wie, wyznania ewangelicko-augsburskiego, zamieszkujący na terenie Diecezji, 
6) do 5 osób wybranych przez Synod Diecezjalny na wniosek Rady Diecezjalnej, ze 

względu na szczególny autorytet lub istotne kompetencje dla funkcjonowania 
Kościoła. 

Dokładną liczbę i przydział mandatów delegatów świeckich określa Rada Diecezjalna, przy-
dzielając każdej Parafi i po jednym mandacie i rozdzielając pozostałe według liczby wybor-
ców w poszczególnych Parafi ach.

Kompetencje Synodu Diecezjalnego:
Synod Diecezjalny jest najwyższą władzą Diecezji. Do właściwości Synodu Diecezjalnego 
należy: 

1) wybór Biskupa Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej (świeckiego Kuratora Diecezjalnego, 
duchownego i świeckiego radcy Rady Diecezjalnej), Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej 
(w składzie trzech członków i dwóch zastępców) i komisji diecezjalnych,

2) rozstrzyganie o sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego Diecezji,
3) dbanie o współpracę między Parafi ami,
4) zgłaszanie wniosków w sprawie zmian administracyjnych dotyczących ustanowienia 

granic między Parafi ami oraz erygowania nowych Parafi i, znoszenia istniejących Pa-
rafi i i ustanawiania zasad działania Parafi i i Filiałów,

5) nadzór nad zarządem i kierownictwem wspólnych dla całej Diecezji zakładów i in-
stytucji, 

6) zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Diecezjalnego, Rady Diecezjalnej, komisji diece-
zjalnych oraz udzielenie Radzie Diecezjalnej absolutorium,

7) uchwalanie preliminarza dla Diecezji oraz składek i ofi ar na rzecz Diecezji i całego 
Kościoła i cele poza diecezjalne, zbieranych na terenie Diecezji,

8) przedkładanie Konsystorzowi i Synodowi Kościoła wniosków dotyczących spraw Die-
cezji i całego Kościoła,
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9) wybór świeckich delegatów do Synodu Kościoła i ich zastępców, 
10) rozpoznawanie odwołań od zastosowanych środków dyscyplinujących, 
11) wybór kandydatów na sędziów dyscyplinarnych,
12) podejmowanie uchwał w sprawach: 

- wyrażenia zgody na nabycie, zbycie i zamianę nieruchomości diecezjalnych oraz 
wznoszenia nowych budowli, z wyjątkiem przyjmowania darowizn w postaci nie-
ruchomości wolnych od obciążeń,

- zbycia majątku ruchomego, jeśli przedstawia on wartość artystyczną, historyczną 
lub naukową, 

-  prowadzenia działalności gospodarczej, 
-  zakładania lub udziału w fundacjach, 
- obciążania nieruchomości stanowiących własność Diecezji, oddawania ich 

w dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż 5 lat,
-  zaciągania pożyczek, jeśli nie znajdują pokrycia w stałych przychodach roku 

budżetowego, 
-  innych sprawach majątkowych, których realizacja przekracza możliwości 
fi nansowe Diecezji.

Kadencja Synodu Diecezjalnego – 5 lat

PROCEDURA WYBORCZA

Czynne prawo wyborcze – Kto może wybierać?
Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Kościoła, którzy:

1) ukończyli 18 lat i
2) zostali konfi rmowani i
3) uczęszczają na nabożeństwa i 
4) opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę kościelną za rok ubie-

gły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafi alną. 

Bierne prawo wyborcze – Kto może zostać wybranym?
Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Kościoła, którzy:

1) przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze
2) ukończyli 21 lat
3) biorą udział w życiu kościelnym
4) przystępują do Stołu Pańskiego. 

Wybory do Rady Parafi alnej oraz Parafi alnej Komisji Rewizyjnej:
1) kolegium wyborczym jest Zgromadzenie Parafi alne, podejmujące uchwały bez-

-względną większością głosów,
2) listę wyborców – członków Parafi i posiadających czynne prawo wyborcze prowadzi 

Rada Parafi alna; aktualna lista wyborców musi być zatwierdzona przez Radę Diece-
zjalną w terminie 2 tygodni przed planowanym wyborem; lista wyborców zawiera 
imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres; uchwałę o zamieszczeniu na liście wy-
borców lub o skreśleniu z niej podejmuje Rada Parafi alna; do wspomnianej uchwały 
stosuje się przepis § 21a Regulaminu,
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3) wybory do Rady Parafi alnej i Parafi alnej Komisji Rewizyjnej odbywają się jedno-
cześnie; termin wyborów ustala i wybory przygotowuje ustępująca Rada Parafi alna 
w porozumieniu z Biskupem Diecezjalnym,

4) wybory w Parafi i zostają ogłoszone najpóźniej na 6 tygodni przed ich przeprowadze-
niem, z zachowaniem następujących zasad:

-  Zgromadzenie Parafi alne zwołuje prezes Rady Parafi alnej lub, w jego zastępstwie, 
wiceprezes,

-  termin i miejsce Zgromadzenia Parafi alnego muszą być ogłoszone na nabożeń-
stwach niedzielnych w co najmniej trzy kolejne niedziele, w tym w dniu, w którym 
odbywa się Zgromadzenie,

- Zgromadzenie może być też zwołane drogą kurendy, względnie indywidualnymi 
listami do wszystkich członków Zgromadzenia, nie później jednak, niż na 2 tygodnie 
przed terminem Zgromadzenia,

5) Rada Parafi alna określa liczbę wybieranych członków Rady Parafi alnej oraz Parafi al-
nej Komisji Rewizyjnej,

6) Rada Parafi alna dokonuje podziału Parafi i na okręgi wyborcze i ustala liczbę man-
datów w poszczególnych okręgach; Parafi a może stanowić jeden okręg wyborczy; 
uprawnieni członkowie Parafi i zgłaszają kandydatów, głosują i kandydują w okręgach 
wyborczych, na terenie których mieszkają,

7) kandydatów do władz parafi alnych zgłaszają parafi anie posiadający czynne prawo 
wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafi alnej lub 
na ręce Proboszcza; osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do 
zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata,

8) Rada Parafi alna weryfi kuje, uzupełnia braki w zgłoszeniach kandydatów, a następ-
nie sporządza listę kandydatów; lista kandydatów powinna zawierać więcej nazwisk 
niż liczba wybieranych członków władz parafi alnych; przyjęcie listy kandydatów jest 
dokonywane w formie uchwały Rady Parafi alnej, która podlega ogłoszeniu na na-
bożeństwach w niedzielę poprzedzającą dzień wyborów; kandydat, który nie został 
umieszczony na liście lub osoba, która go zgłosiła, mogą się odwołać od uchwały 
Rady Parafi alnej, w trybie określonym w § 21a Regulaminu Parafi alnego nie później 
niż w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy kandydatów; Rada Diecezjalna zobowiąza-
na jest rozpatrzyć odwołanie przed terminem wyborów,

9) zebraniu wyborczemu przewodniczy Biskup Diecezjalny lub upoważniona przez nie-
go osoba; spośród uczestników zebrania wyborczego wybiera się sekretarza i komi-
sję skrutacyjną, liczącą od 3 do 10 osób (nie mogą to być osoby, które kandydują 
w danych wyborach),

10) wybory do władz parafi alnych przeprowadza się w głosowaniu tajnym i są one waż-
ne bez względu na liczbę wyborców biorących w nich udział; wyborcy głosują przez 
postawienie znaku „X” przy nazwisku wybieranego kandydata na karcie wyborczej; 
należy wybrać z listy kandydatów umieszczonych na karcie wyborczej najwyżej tyle 
nazwisk, ile wynosi liczba mandatów poprzez postawienie znaku „X” przed nazwi-
skami tych kandydatów; za nieważne głosy uważa się karty wyborcze, na których 
postawiono więcej znaków „X” niż wynosi liczba mandatów oraz karty puste, z do-
piskami lub skreśleniami; po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna do-
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konuje obliczenia głosów, sporządza i podpisuje odpowiedni protokół oraz ogłasza 
wynik głosowania,

11) do władz parafi alnych wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę 
głosów, do wyczerpania liczby członków władz parafi alnych; następni, w kolejności 
otrzymanych głosów, zostają zastępcami członków władz parafi alnych; w przypadku 
otrzymania jednakowej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów kolejność 
wśród nich ułożona zostaje według starszeństwa wiekiem;  Przewodniczący zebrania 
ogłasza na zebraniu wyniki wyborów; sprzeciwy w sprawach wyboru powinny być 
zgłoszone do protokołu przed zakończeniem zebrania wyborczego i w ciągu 7 dni zło-
żone na piśmie, wraz z uzasadnieniem, Radzie Diecezjalnej, poprzez Radę Parafi alną; 
karty wyborcze przechowuje się do zatwierdzenia wyborów,

12) Rada Parafi alna przekazuje protokoły wyborcze, podpisane przez przewodniczącego 
i sekretarza zebrania wyborczego, wraz z ewentualnymi sprzeciwami, do Rady 
Diecezjalnej; na najbliższym posiedzeniu Rada Diecezjalna podejmuje uchwałę 
w sprawie rozpatrzenia sprzeciwów i zatwierdzenia wybranych władz parafi alnych; 
uchwała Rady Diecezjalnej jest ostateczna. 

Wybory do Synodu Diecezjalnego:
1) wybory delegatów świeckich do Synodów Diecezjalnych zarządza Konsystorz, 

określając termin, do którego wybory te muszą być przeprowadzone,
2) dokładną liczbę i podział mandatów delegatów świeckich i ich zastępców określa 

Rada Diecezjalna, przydzielając każdej Parafi i po jednym mandacie i rozdzielając 
pozostałe według klucza opartego o liczbę wyborców w poszczególnych Parafi ach,

3) wyborów delegatów świeckich dokonują Zgromadzenia Parafi alne,
4) kandydatów na delegatów świeckich do Synodu Diecezjalnego zgłaszają, na piśmie, 

członkowie Zgromadzenia Parafi alnego, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami; 
kandydaci muszą wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie,

5) listę zgłoszonych kandydatów weryfi kuje, uzupełnia formalne braki w zgłoszeniach 
i układa w porządku alfabetycznym Rada Parafi alna, zaś ewentualne odwołania 
rozstrzyga Rada Diecezjalna przed wyborami; uchwała Rady Diecezjalnej jest 
ostateczna,

6) głosowanie jest tajne i bezpośrednie,
7) do trybu przeprowadzenia wyborów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

wyborów do władz parafi alnych (zaprezentowane powyżej),
8) w skład Synodu Diecezjalnego wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów, do wyczerpania miejsc mandatowych; następni, według liczby otrzymanych 
głosów, zostają zastępcami delegatów do Synodu Diecezjalnego; w przypadku, gdy 
dwóch lub więcej kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów, o kolejności 
decyduje starszeństwo wiekiem,

9) wybory są ważne bez względu na liczbę wyborców uczestniczących w Zgromadzeniu 
Parafi alnym,

10) wybory delegatów zatwierdza Konsystorz na podstawie wniosku Rady Diecezjalnej 
w oparciu o protokoły wyborcze; decyzja Konsystorza jest ostateczna.
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ul. Zamkowa 8 
95-200 Pabianice 
tel. 42 215 59 55 

Pabianice, dnia 04 maja 2022 r. 
  
 

Szanowni Państwo 
RRada Parafialna   
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
Św. Trójcy w Warszawie 
 

PW 
kks. rradca Piotr Gaś  
Proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
Św. Trójcy w Warszawie 
 
 

 
SSzanowni Państwo,    
PPrzewielebny Księże,  

 
niniejszym informujemy, że Rada Diecezjalna Diecezji Warszawskiej uchwaliła następującą 
liczbę mandatów do Synodu Diecezjalnego kadencji 2022-2027: 
 
ddla Parafii Ewangelicko--AAugsburskiej ŚŚw. Trójcy w Warszawie  ––  88  ddeelegatóów..  
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
 

 
W imieniu Rady Diecezjalnej 

 
 

ks. bp Jan Cieślar 
 
 
 
 
 

L. dz. Bpdiwa 45/2022 
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AGNIESZKA BEDNARKIEWICZ-SOWIŃSKA
Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów 
podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i infor-
matykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimna-
zjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. Od 2008 r. 
prezes zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
(ETO). W latach 2013-2021 r. dyrektor placówek oświatowych 
prowadzonych przez ETO. W latach 90. Pracowała w Komitecie 
Parafi alnym, w ostatnich dwóch kadencjach w Radzie Parafi al-
nej, delegatka Parafi i do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej 
kadencji.

KANDYDACI DO RADY PARAFIALNEJ

MARCIN BENKE
Informatyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Obec-
nie adiunkt w Instytucie Informatyki UW oraz doradca zarządu 
Golem Factory GmbH. W latach 2015-2018 dyrektor Zespołu 
Informatyki w Krajowym Biurze Wyborczym, gdzie kierował 
tworzeniem i wdrażaniem systemu obsługi informatycznej wy-
borów. W Parafi i Św. Trójcy od urodzenia; w latach 1992-2002 
członek Rady Parafi alnej, w latach 2007-2017 członek Komitetu 
Parafi alnego.

PIOTR KĘDZIORA-BABIŃSKI
Mam 40 lat. Jestem absolwentem XI LO im. M. Reja, uzyska-
łem tytuł magistra archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Przez wiele lat pracowałem jako handlowiec specjalizujący się 
m.in. w nowych technologiach. Obecnie jestem pracownikiem 
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Na-
rodowej, gdzie zajmuję się m.in. ekshumacjami, upamiętnienia-
mi i organizacją uroczystości. Interesuję się historią XX wieku 
oraz piłką nożną. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch 
wspaniałych chłopców – pierwszoklasisty w Szkole Podstawo-
wej im. S.B. Lindego i przyszłego Szkrabka w przedszkolu prowa-
dzonym przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.
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IGOR CHALUPEC
Ekonomista (absolwent Szkoły Głównej Handlowej) i praw-
nik (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Makler pa-
pierów wartościowych. Menadżer, fi nansista, doradca w ob-
szarze fuzji i przejęć. Działacz społeczny. Z Parafi ą Św. Trójcy 
związany rodzinnie od urodzenia. W latach 2007-2012 czło-
nek Komitetu Parafi alnego. W latach 2017-2022 wiceprezes 
Rady Parafi alnej, kurator Parafi i Św. Trójcy. Współfundator 
i przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo 
Oświatowe prowadzącej Szkołę Podstawową im. Samuela 
Bogumiła Lindego oraz Przedszkole „Szkrabki”.
Obecnie zawodowo partner w bu  ku doradczym ICENTIS Ca-
pital. W latach 2013-2018 Prezes Zarządu RUCH SA. W latach 
2007-2013 partner w bu  ku doradczym ICENTIS Corporate 
Solu  ons. W okresie 2004-2007 prezes zarządu PKN ORLEN SA. 
W latach 2003-2004 wiceminister fi nansów i wiceprzewodni-
czący Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca rządowej 
strategii rozwoju rynku kapitałowego Agenda Warsaw City 
2010. W latach 1995-2003 wiceprezes i członek zarządu Ban-
ku Pekao SA. Członek rad nadzorczych banków i spółek giełdo-
wych. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Brydża Sportowe-
go i członek Komitetu Wykonawczego European Bridge League. 
Brydżysta, gracz w drużynie Bridge24.pl w polskiej Ekstraklasie. 
Członek Polskiej Rady Biznesu. Odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi RP za zasługi w życiu gospodarczym Polski oraz Medalem 
Tysiąclecia Republiki Litewskiej za zasługi dla bezpieczeństwa 
energetycznego. Współautor książki „Rosja. Ropa. Polityka”.

JOANNA KEBER
Manager w korporacji. Zarządza kilkunastoosobowym zespo-
łem zajmującym się m.in. komunikacją  projektów strategicz-
nych, transformacyjnych i budowania wizerunku. Członek 
Komisji Rewizyjnej w latach 2007-2012 i 2012-2017. Skarbnik 
Rady Parafi alnej kadencji 2017-2022.
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MICHAŁ HASIUK
Doradca serwisowy, zajmuje się kompleksową obsługą klien-
tów fi rm samochodowych, uczestniczy w kwestach i akcjach 
porządkowych na cmentarzu. Skarbnik Rady Parafi alnej w ka-
dencji 2012-2017.

PAULINA HALAMSKA
Urodzona w 1976 r. w Warszawie. Ukończyła na Uniwersyte-
cie Warszawskim studia magisterskie w zakresie muzykologii 
(2000) i fi lologii klasycznej (2001) oraz studia podyplomowe 
z zarządzania instytucjami kultury (2006) i bibliotekoznawstwa 
(2017). Współpracowała z Warszawską Operą Kameralną i Pol-
ską Operą Królewską, Międzynarodową Federacją Towarzystw 
Chopinowskich i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, 
Fundacją „Instytut Artes Liberales”, Instytutem Sztuki Pol-
skiej Akademii Nauk, a także Gabinetem Zbiorów Muzycznych 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
W jej zainteresowaniach naukowych szczególne miejsce zaj-
muje repertuar muzyczny kościołów ewangelickich siedemna-
stowiecznego Wrocławia oraz muzyka religijna Józefa Elsnera. 
Publikowała m.in. w kwartalniku „Muzyka”, półroczniku „Ba-
rok”, rocznikach „Musicology Today” i „Interdisciplinary Stud-
ies in Musicology”. Obecnie w serii „Monumenta Musicae in 
Polonia” przygotowuje wydanie źródłowo-krytyczne najwięk-
szego dzieła Elsnera – oratorium „Passio Domini Nostri Jesu 
Chris  ”, po raz pierwszy wykonanego w kościele Świętej Trój-
cy w roku 1838. O okolicznościach prawykonania oratorium 
opowiadała w jednym z odcinków cyklu Studia Lutheraneum 
„Ewangelickie Fundamenty Warszawy”.
Od 1999 r. jest członkinią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
i Parafi i Świętej Trójcy. W r. 2005, wraz z ówczesnym dyrygen-
tem chóru parafi alnego Michałem Straszewskim, była zało-
życielką kameralnego zespołu wokalnego „Modo Maiorum”.  
Obecnie należy do chóru „Semper Cantamus”, uczestniczy 
w spotkaniach Studium Biblijnego i pełni służbę lektorską pod-
czas niedzielnych nabożeństw.
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MARCIN JACOBY
Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych i kierownik Zakładu Studiów 
Azjatyckich. Sinolog, literaturoznawca, tłumacz literatury, po-
pularyzator wiedzy o Azji. Prowadzi serię webinarów „Projekt 
Azja”, autor książek „Chiny bez makijażu” i „Korea Południowa: 
republika żywiołów”. W Uniwersytecie SWPS od 2017 roku, 
w latach 2008-2017 pracował jako adiunkt w Zakładzie Sinolo-
gii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
a w latach 2002-2008 opiekował się kolekcją sztuki chińskiej 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Równolegle do karie-
ry naukowej, realizował działania na polu międzynarodowym: 
w latach 2008-2017 pracował w Instytucie Adama Mickiewi-
cza, gdzie był odpowiedzialny za budowanie polskiej obecności 
kulturalnej w Azji, w latach 2017-2021 był Dyrektorem Biura 
Międzynarodowego w Uniwersytecie SWPS. Włada językiem 
angielskim, chińskim i francuskim. Członek Parafi i Świętej Trój-
cy od 2010 roku, członek Rady Parafi alnej kadencji 2017-2022. 
Posiada doświadczenie zarządzania budżetami i dużymi zespo-
łami, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, pracy w środowi-
sku międzynarodowym i wielokulturowym.

EMILIA KLEIN DĘBEK 
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk 
medycznych, specjalista II st. z periodontologii (chorób błony 
śluzowej jamy ustnej i przyzębia). Ukończyła certyfi kowane 
szkolenie w zakresie tomografi i CBCT organizowane przez Ka-
tolicki Uniwersytet w Louvain akredytowany przez Belgijską 
Federalną Agencję Kontroli Jądrowej i Ministerstwo Zdrowia 
Luksemburga. Obecnie na emeryturze. Współpracuje z Cen-
trum Diagnostycznym PANORAMIK  w Warszawie w zakresie 
opisów stomatologicznych badań radiologicznych. Prowadzi 
szkolenia dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego  
w zakresie periodontologii i diagnostyki radiologicznej CBCT 
we współpracy z fi rmą DIAGDENT i UC Louvain. Odznaczona 
przez Ministra Zdrowia medalem Honorowego Dawcy Krwi 
Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Zastępca członka Rady Para-
fi alnej kadencji 2012-2017. Członkini Rady Parafi alnej kadencji 
2017-2022.
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MICHAŁ KLEINSCHMIDT
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość) 
oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Politologia). Od 2000 roku 
zawodowo zajmuje się fi nansami w przedsiębiorstwach, głów-
nie z sektora telekomunikacyjnego.
Licencjonowany przewodnik po Warszawie, pasjonat histo-
rii. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 2007-2012 
i 2012-2017. Członek Rady Parafi alnej kadencji 2017-2022.

PIOTR KOCIUMBAS
Doktor habilitowany (literaturoznawstwo). Absolwent fi lologii 
germańskiej w Uniwersytecie Gdańskim (2003) oraz instru-
mentalistyki w gdańskiej Akademii Muzycznej (gitara klasycz-
na, 2005). W latach 2001-2008 był nauczycielem w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I stopnia w Malborku, od 2008 roku 
jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Germa-
nistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był stypendystą różnych 
fundacji krajowych i zagranicznych. W latach 2019-2021 jako 
benefi cjent Fundacji Aleksandra von Humboldta pracował 
w Instytucie Historii i Dogmatyki Kościoła na Wydziale Teologii 
Ewangelickiej Uniwersytetu w Hamburgu. Jako historyk literatu-
ry i muzyki koncentruje swoje badania na Prusach Królewskich 
(1466-1772), skupiając się na następujących aspektach: obszary 
pogranicza literatury, muzyki, teologii i sztuk plastycznych; hi-
storia pobożności; relacje słowo-dźwięk w muzyce obszaru nie-
mieckojęzycznego; edytorstwo naukowe; hymnologia niemie-
cka. Aktualnie kieruje grantem mającym na celu rekonstrukcję 
pastorskiej biblioteki Valeriusa Herbergera. Jest autorem m.in. 
książek Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa 
w osiemnastowiecznym Gdańsku (2008) oraz Kancjonały lute-
rańskiego Gdańska 1587–1810. Studium nad źródłami lokalnej 
niemieckiej pieśni kościelnej (2017), a także kilkudziesięciu prac 
naukowych i kilku edycji. Żonaty.
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AGNIESZKA CZARNECKA
Absolwentka prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie, admini-
stracji (specjalność administracja europejska) w Wyższej Szkole 
Managerskiej oraz fi lologii romańskiej na Uniwersytecie War-
szawskim. W latach 90-tych pracownik zagranicznych fi rm kon-
sul  ngowych działających w obszarze doradztwa personalnego. 
Od ponad 20 lat urzędnik Ministerstwa Finansów zajmujący się 
programami fi nansowanymi ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej. Wieloletni sympatyk, a od roku 2014 członkini na-
szego Kościoła i parafi i  św. Trójcy. Prywatnie mężatka i mama 
dorosłej córki. Miłośniczka dobrej książki i muzyki, szczególnie 
opery.

KANDYDACI DO PARAFIALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

CEZARY GRZYBOWSKI
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. Radca prawny od 1995 r.
Prowadzi własną kancelarię obsługującą podmioty gospo-
darcze. Autor publikacji m. in. w Monitorze Prawniczym i Ga-
zecie Prawnej. Zastępca członka Komisji Rewizyjnej kadencji 
2012-2017.

MARCIN SENDERSKI
Ekonomista, autor publikacji naukowych, absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza-
wie. Przez wiele lat konsultant i menedżer w zespole doradztwa 
strategicznego Deloi  e, obecnie odpowiedzialny za projek-
ty strategiczne w towarzystwie ubezpieczeń na życie Unum. 
W latach 2010-2014 arbiter przy Komisji Etyki Reklamy. Posiada 
licencje z zakresu zarządzania projektami (Project Management 
Ins  tute) i inwestycji alternatywnych (CAIA Associa  on). W pa-
rafi i od 2013 roku, żonaty, dwoje dzieci. Sędzia piwny (polski 
i międzynarodowy), piwowar, curler, genealog.
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KANDYDACI NA DELEGATÓW 
DO SYNODU DIECEZJALNEGO

AGNIESZKA BEDNARKIEWICZ-SOWIŃSKA
Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów 
podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i infor-
matykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimna-
zjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. Od 2008 r. 
prezes zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
(ETO). W latach 2013-2021 r. dyrektor placówek oświatowych 
prowadzonych przez ETO. W latach 90. Pracowała w Komitecie 
Parafi alnym, w ostatnich dwóch kadencjach w Radzie Parafi al-
nej, delegatka Parafi i do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej 
kadencji.

IGOR CHALUPEC
Ekonomista (absolwent Szkoły Głównej Handlowej) i prawnik 
(absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Makler papierów 
wartościowych. Menadżer, fi nansista, doradca w obszarze fu-
zji i przejęć. Działacz społeczny. Z Parafi ą Św. Trójcy związany 
rodzinnie od urodzenia. W latach 2007-2012 członek Komite-
tu Parafi alnego. W latach 2017-2022 wiceprezes Rady Para-
fi alnej, kurator Parafi i Św. Trójcy. Współfundator i przewod-
niczący Rady Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
prowadzącej Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lin-
dego oraz Przedszkole „Szkrabki”. Obecnie zawodowo partner 
w bu  ku doradczym ICENTIS Capital. W latach 2013-2018 Prezes 
Zarządu RUCH SA. W latach 2007-2013 partner w bu  ku dorad-
czym ICENTIS Corporate Solu  ons. W okresie 2004-2007 pre-
zes zarządu PKN ORLEN SA. W latach 2003-2004 wiceminister 
fi nansów i wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. 
Współtwórca rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego 
Agenda Warsaw City 2010. W latach 1995-2003 wiceprezes 
i członek zarządu Banku Pekao SA. Członek rad nadzorczych 
banków i spółek giełdowych. Wiceprezes Zarządu Polskiego 
Związku Brydża Sportowego i członek Komitetu Wykonawczego 
European Bridge League. Brydżysta, gracz w drużynie Bridge24.pl 
w polskiej Ekstraklasie. Członek Polskiej Rady Biznesu. Odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi RP za zasługi w życiu gospodar-
czym Polski oraz Medalem Tysiąclecia Republiki Litewskiej za 
zasługi dla bezpieczeństwa energetycznego. Współautor książki 
„Rosja. Ropa. Polityka”.
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JAKUB CUPRIAK TROJAN 
ur. w 1983 r. w Warszawie, członek Parafi i Ewangelicko-Augsbur-
skiej Św. Trójcy od 2003 r., z wykształcenia prawnik i pszczelarz. 
Pracował m.in. jako wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie, jako pracownik działów prawnych 
ambasady Niemiec w Warszawie i niemieckiego MSZ w Berlinie 
oraz jako kierownik programu „Europa i sprawy międzynarodo-
we” w przedstawicielstwie fundacji Heinricha Bölla w Polsce. 
W kadencji 2017-2022 delegat Parafi i Św. Trójcy do Synodu 
Diecezjalnego Diecezji Warszawskiej, w Synodzie kierował die-
cezjalnym zespołem ds. ordynacji prezbiterskiej kobiet. Sędzia 
Sądu Dyscyplinarnego KEA. Zainteresowania: turystyka górska, 
pszczelarstwo, języki słowiańskie.

PRZEMYSŁAW FLORJANOWICZ BŁACHUT 
Prawnik, żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002 - dyplom sum-
ma cum laude) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UW (2004). 
Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Specjalista w Sekretariacie Rady Legislacyjnej 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2003-2004). Od 2004 r. 
pracuje w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, obecnie głów-
ny specjalista w Zespole - Gabinet Prezesa w Kancelarii Preze-
sa NSA, odpowiada m.in. za kontakty międzynarodowe NSA 
i partnerstwo z Federalnym Sądem Administracyjnym Niemiec. 
Członek Zespołu Eksperckiego i Rady Bibliotecznej przy Prezesie 
NSA.  Od 2008 r. orzeka w Komisji Regulacyjnej ds. KE-A przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rzecznik 
dyscyplinarny KEA (od 2011). Członek m.in. Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Euro-
pejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. 
Autor/współautor prawniczych publikacji naukowych. Członek 
Rady Parafi alnej w latach 2007-2012, 2012-2017 i 2017-2022 
(członek Prezydium - sekretarz RP) i Synodu Diecezji Warszaw-
skiej (2011-2016, członek Komisji Rewizyjnej). Rycerz Sprawied-
liwości ewangelickiego Zakonu Joannitów oraz członek zarządu 
Stowarzyszenia OPP „Joannici Dzieło Pomocy”, propagującego 
pomoc medyczną i diakonijną. Członek Rady Fundacji Kamie-
nie Niepamięci, propagującej działania na rzecz ochrony ma-
terialnych zabytków protestantyzmu. Pasjonat historii, teologii 
i muzyki. Śpiewa w chórze parafialnym Semper Cantamus.
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JULIUSZ GARDAWSKI 
(ur. 1948) jest członkiem parafi i św. Trójcy, jest także długolet-
nim członkiem Komitetu Parafi alnego. We wczesnych latach 
90-tych był członkiem Rady Parafi alnej. Jest związany tradycją 
rodzinną z parafi ą, jego pradziadek był proboszczem parafi i 
św. Trójcy na przełomie XIX i XX wieku, jego mama była  w la-
tach 60-tych członkinią Rady Parafi alnej i działającego przy 
parafi i koła absolwentek ewangelickiego liceum im. Anny 
Wazówny. Zawodowo jest związany od czasu studiów z SGPiS 
(przemianowanej na SGH [Szkoła Główna Handlowa]), obec-
nie jest profesorem emerytowanym, lecz jednocześnie współ-
pracuje z SGH na warunkach umowy-zlecenia. Począwszy od 
1986 roku nieprzerwanie uczestniczy w empirycznych badaniach 
z zakresu socjologii ekonomicznej i polityki publicznej; kiero-
wał i współkierował ok. trzydziestoma badaniami. Badał i wciąż 
bada środowiska pracowników, pracodawców sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, bada  związki zawodowe i organi-
zacje pracodawców, przez pond dziesięć lat (2002-2013) pro-
wadził obserwację uczestniczącą instytucji Trójstronnej Komisji 
ds. społeczno-gospodarczych. Jest autorem ok. 200 publikacji, 
w tym autorem i współautorem kilkunastu książek. Jest człon-
kiem Komitetu Nauk o Pracy Polskiej Akademii Nauk.

STANISŁAW MIŚCICKI
wiek – 69 lat. Profesor nauk leśnych. Pracuje w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Rady Parafi al-
nej w kadencjach 1997-2002 i 2007-2012 (wtedy był skarbni-
kiem Rady Parafi alnej). Delegat na Synod Diecezji w kadencjach 
1997-2002, 2007-2012, 2012-2017, 2017-2022. 

ANDRZEJ WEIGLE 
lat 57, biolog, prezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony 
Środowiska. Członek Rady Parafi alnej w latach 1989-1992, Ko-
mitetu Parafi alnego oraz Synodu Kościoła w latach 1992-1997. 
Członek Rady Parafi alnej i Kurator Parafi i w latach 2007-2017, 
członek Synodu Diecezji Warszawskiej w latach 2012-2022, 
członek Synodu Kościoła w latach 2016-2022. Organizator 
i współprowadzący parafi alne Studio Lutheraneum.  



47

INFORMATOR 3(113) 2022

EMILIA KLEIN DĘBEK 
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, doktor nauk 
medycznych, specjalista II st. z periodontologii (chorób błony 
śluzowej jamy ustnej i przyzębia). Ukończyła certyfi kowane 
szkolenie w zakresie tomografi i CBCT organizowane przez Ka-
tolicki Uniwersytet w Louvain akredytowany przez Belgijską 
Federalną Agencję Kontroli Jądrowej i Ministerstwo Zdrowia 
Luksemburga. Obecnie na emeryturze. Współpracuje z Cen-
trum Diagnostycznym PANORAMIK w Warszawie w zakresie 
opisów stomatologicznych badań radiologicznych. Prowadzi 
szkolenia dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego 
w zakresie periodontologii i diagnostyki radiologicznej CBCT 
we współpracy z fi rmą DIAGDENT i UC Louvain. Odznaczona 
przez Ministra Zdrowia medalem Honorowego Dawcy Krwi 
Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Zastępca członka Rady Para-
fi alnej kadencji 2012-2017. Członkini Rady Parafi alnej kadencji 
2017-2022.

OLGA SZTEJNERT-ROSZAK
ur. 17 marca 1972 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.
Sekretarz Rady Parafi alnej naszej Parafi i w latach 2002-2017. 
Członkini Synodu Kościoła w kadencjach 2002-2007 i 2007-
2012, sekretarz, a następnie przewodnicząca Komisji Praw-
nej Synodu Kościoła. Od 2021 roku członkini Zespołu ds. Re-
formy Prawa przy Biskupie Kościoła. Sekretarz Rady Fundacji 
Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe od 2008 r. Wspólniczka 
kancelarii SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska. 
Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz 
procedury cywilnej, także w języku angielskim i niemieckim. 
Ekspertka krajowa na Polskę Interna  onal Distribu  on Ins  tute 
(www.idiproject.com), wykładowczyni na konferencjach organi-
zowanych przez Interna  onal Distribu  on Ins  tute i Interna  o-
nal Chamber of Commerce, arbiter na liście Sądu Arbitrażowego 
Lewiatan. Rekomendowana przez Who’sWhoLegal w dziedzi-
nach Franchise i Trade&Customs, adwokat zaufany (Vertrau-
ensanwalt) na liście Centralvereinigung Deutscher Wirtscha  s-
verbände für Handelsvermi  lung und Vertrieb (www.cdh.de). 
Członkini Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1985-2002, 
podharcmistrzyni, harcerka Rzeczypospolitej, była drużynowa 
158 Warszawskiej Drużyny Harcerek „Błyskawica” im. Krystyny 
Niżyńskiej. Mężatka, szczęśliwa posiadaczka teriera szkockiego 
o imieniu Walker. W wolnych chwilach czyta, pisze, ogląda fi lmy, 
gra w brydża albo dzierga na drutach.



Zespó  redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Ga ; sk ad Izabela Bartnik 
Zdj cie na ok adce: 7.05.22 r. Moment lubowania ordynacyjnego, fot. A.Karska 

Do u ytku wewn trznego

WA NE ADRESY I TELEFONY 
Parafia Ewangelicko-Augsburska wi ytej Trójcy: 

ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa
 22-556-46-60, 

Adres internetowy: www.trojca.waw.pl
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654
kancelaria parafialna czynna: 

poniedzia ek-czwartek w godz. 900-1800

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

  (w pi tki i soboty kancelaria jest nieczynna)   
Ko ció wi tej Trójcy, pl. Maaa achowskiego 1:   

nabo e stwa w ka d  niedziel  o godz. 1030 i 1900

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

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl 
Kancelaria cmentarna czynna z wyj tkiem sobót i niedziel: w godz. 1000-1600

LUX MED TABITA 
Niepubliczny Zakkk ad Opieku czo-Leczniczy

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

sekretariat (czynny g. 800-1500) 0  22-737-64-00 
recepcja (czynna ca  dob ):  22-737-64-04 

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

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. D uga 43:  nabo e stwa w ka d  niedziel  o godz. 1100

Ko ció  Objawienia Pa skiego Warszawa-WWW ochy:
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa,  22-863-77-86 

Nabo e stwa w ka d  niedziel  o godz. 1000

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowst pienia Pa skiego
ul. Pu awska 2A; 02-566 Warszawa; /fax 22-849-77-05

Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawskua
e-mail: pulawska@luteranie.pl

Ko ció  Wniebowst pienia Pa skiego, ul. Pu awska 2 : nabo e stwa w ka d  niedziel  o godz. 1000

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo O wiatowe
ul. Roso a 10; 02-786 Warszawa;  781 990 058

e-mail: biuro@eto.org.pl 

Szko a Podstawowa im. Samuela Bogumiii a Lindego
ul. Roso a 10; 02-786 Warszawa;  572 713 508

Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki”
ul. Roso a 10; 02-786 Warszawa;  511 398 468

e-mail: szkrabki@szkrabki.pl 


