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najpierw chcę zapytać Was, którzy macie swo-
je rodziny: czy pamiętacie, jak przeżywaliście 
Adwent i  Święta Bożego Narodzenia w  swo-
ich rodzinnych domach? Co wtedy było ważne 
dla Waszych Rodziców i  dla innych domowni-
ków, z  którymi wspólnie czekaliście na kolej-
ne ulubione chrześcijańskie święta? I co z tego 
przenieśliście do swoich domów, jakie tradycje 
i przyzwyczajenia pielęgnujecie, a z czego świa-
domie zrezygnowaliście?

Postawmy sobie pytanie: Czy przeżywam 
każdy kolejny Adwent, który rozpoczyna nowy 
rok kościelny, a  poprzedza Święta Narodzenia 
Pańskiego, podobnie jak to było w latach mojego 
dzieciństwa i wczesnej młodości? 

Przypuszczam, że odpowiedzi będą różne. Ja 
ich nie usłyszę, ale Wy macie teraz okazję chociaż 
przez chwilę pomyśleć, zastanowić się nad pyta-
niem: dlaczego teraz jest inaczej w moim święto-
waniu jakże ważnych okresów w chrześcijańskim 
roku kościelnym? A jeżeli nie jest inaczej, to dla-
czego nic się nie zmieniło i ja nawet nie chcę, żeby 
w moim domu było inaczej niż kilkanaście lub kil-
kadziesiąt lat temu?

Chcę też zapytać nastolatków, ludzi mło-
dych, którzy jeszcze nie założyli swoich rodzin 
i domów: Co chcielibyście zmienić w sposobie 
obchodzenia pamiątki narodzin Syna Bożego 
w Betlejem? Co Wam się podoba, a co przeszka-
dza, gdy wspólnie z  najbliższymi zasiadacie do 
wigilijnego stołu, albo próbujecie gromadzić się 
wokół choinki w całym świątecznym czasie, bo 
Święta trwają dłużej niż jeden wieczór z uroczy-
stą kolacją poprzedzoną nabożeństwem w koś-
ciele? Dlaczego te Święta nazywamy świętami 
rodzinnymi, radosnymi, wypełnionymi Bożym 
pokojem i światłem? 

W tym roku stawiam wiele pytań i mam na-
dzieję, że Pan Bóg nam wszystkim pobłogosławi 
w refleksji nad tym co było, co jest i jak może być, 
jeżeli zechcemy z jeszcze większym zaangażowa-
niem wraz z chórem aniołów śpiewać:

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój 
ludziom, w których ma upodobanie.” (Łuk.2,14)

W te Święta, które tak bardzo lubimy, chodzi 
o oddawanie Bogu chwały, o uwielbianie Go za 
cud narodzin Syna Bożego w Betlejem, za to, że 
On zszedł na ziemię w ludzkim ciele, by przynieść 
ludziom prawdziwy pokój, radość, nadzieję i pew-
ność, że teraz będzie zupełnie inaczej w relacji 
Bóg – człowiek. Jezus przyszedł, by nas zbawić, 
by nas uratować przed karą za grzechy, które sta-
le popełniamy, chociaż znamy Boże przykazania.

Jezus przyszedł, by nas wyzwolić z  niewoli 
grzechu, śmierci i szatana. Gdyby nie przyszedł, 
nadal bylibyśmy pogrążeni w ciemności grzechu, 
w mroku naszych ludzkich wątpliwości i w lęku 
przed Bożym gniewem. On całkowicie naszą sy-
tuację odmienił i ma prawo oczekiwać, że my – 
Boże dzieci, będziemy co roku godnie obchodzić 
pamiątkę Jego narodzin w Betlejem.

SŁOWO NA ŚWIĘTA

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

ks. Małgorzata Gaś 
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Dzień 25 grudnia – to umowna data narodzin 
Syna Bożego. Jego Urodziny mamy okazję obcho-
dzić każdego roku. Jak do tych Urodzin przygo-
towujemy nasze domy, a przede wszystkim nasze 
serca? Czy Solenizant/Jubilat jest dla nas rzeczy-
wiście najważniejszy?

Pomyślmy o  sobie, o  swoich domownikach, 
o  naszym nastawieniu do tegorocznych Świąt 
i zechciejmy jeszcze coś naprawić, jeżeli czujemy 
deficyt tego, do czego zachęca nas Pismo Święte, 
nie tylko wspaniała Ewangelia zawsze przypomi-
nana w Święta, ale również proroctwa ze Starego 
Testamentu mówiące o  Księciu Pokoju i  o  Cu-
downym Doradcy.

Kochani, życzę Wam wyjątkowych Świąt Na-
rodzenia Pańskiego w roku 2022. Wyjątkowych 
nie dlatego, że będziecie mieli bogato zastawiony 
stół, a pod choinką mnóstwo prezentów. Wyjąt-
kowych nie dlatego, że wyjedziecie z Warszawy 
i  spędzicie świąteczny czas w  ciekawym miej-
scu i urokliwej zimowej scenerii. Wy doskonale 

wiecie, na czym polega wyjątkowość tych Świąt, 
a ja Wam tylko próbuję coś przypomnieć, uświa-
domić i zachęcić do powrotu do tych form naszej 
luterańskiej pobożności, które może przestaliśmy 
sobie cenić, albo w ogóle ich nie znamy.

Życzę Wam błogosławionego świątecznego 
czasu i  wchodzenia w  nowy rok kalendarzowy 
2023 z nadzieją w sercu i pewnością, że nic nie 
zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej. 
Niechaj Pan Bóg obdarzy Was dobrym zdrowiem 
i  siłami potrzebnymi dla realizacji ważnych ce-
lów. Oby nie zabrakło w Waszym życiu powodów 
do radości i zadowolenia. Obyśmy wszyscy nie-
ustannie pamiętali i wyznawali:

„Jezus już przyszedł, zdrój wiecznej radości, 
świata Zbawiciel zamieszkał wśród nas.

Bóg święty w  ciele śmiertelnym zagości; o, jak 
nam bliski w godowy ten czas!

Niebo i  ziemia, rozgłoście ludzkości: Jezus już 
przyszedł, zdrój wiecznej radości.” (ŚE 108,1)

 ks. Małgorzata Gaś

A choćby się góry poruszyły i pagór-
ki zachwiały, jednak moja łaska nie 
opuści cię, a przymierze mojego po-
koju się nie zachwieje, mówi Pan

 Iz.54,10

WYDARZENIA

KONFIRMACJA 2022

5 czerwca 2022 r., w  dniu Święta Zesłania 
Ducha Świętego, w kościele Ewangelicko-Augs-
burskim Świętej Trójcy w Warszawie odbyła się 

konfirmacja. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło 
procesjonalne wejście młodzieży, wprowadzonej 
do kościoła przez radę parafialną i duszpasterzy. 
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Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił pro-
boszcz Parafii ks. Piotr Gaś. Po kazaniu nastąpił 
akt konfirmacji. Konfirmowano 13 dziewcząt i 14 
chłopców. Młodzież złożyła ślubowanie. A każ-
dy z nich otrzymał błogosławieństwo i cytat bi-
blijny zapisany na świadectwie konfirmacyjnym. 
W imieniu rady parafialnej naszej parafii słowa 
pozdrowienia i  życzenia złożyła ks. Małgorza-
ta Gaś. Życzenia a  także zaproszenie do para-
fialnej aktywności skierował do konfirmantów 
przedstawiciel grupy młodzieży działającej przy 

naszej parafii oraz ks. Sebastian Madejski opie-
kun tej grupy. Życzenia i pozdrowienia z Parafii 
E-A  Wniebowstąpienia Pańskiego przekazała 
Małgorzata Platajs. Ostatnią częścią tego uro-
czystego nabożeństwa była spowiedź i Komunia 
Święta. Nabożeństwo uświetniała oprawa mu-
zyczna, którą zapewnił organista Damian Sko-
wroński i chór Semper Cantamus pod kierunkiem 
Zuzanny Kuźniak.

AK

 Zdjęcia: Adam Wróbel, Aldona Karska
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to dla mnie wielka radość, że mogę do Was zwrócić 

się w imieniu Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-

-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. To dla 

mnie wielka radość, którą pragnę wyrazić słowami 

psalmisty: „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się 
i radujmy się w nim. O, Panie, racz zbawić; O, Panie, racz 
poszczęścić!” ( Ps 118,24-25 )

Z  Waszej konfirmacji cieszą się nie tylko du-

chowni i panie katechetki, które przez lata opowia-

dały Wam o  Chrystusie! Dla niektórych spośród 

Was to wkraczanie na drogę zbliżania się do Boga, 

rozpoczęło się od Niedzielnego Przedszkola, Szkółki 

Niedzielnej, a potem były lekcje religii i nauka kon-

firmacyjna, którą prowadził proboszcz.

Nie tylko cieszą się duchowni i  katecheci, ale 

również członkowie Rady Parafialnej, bo są dumni, 

że w naszej Parafii w roku Pańskim 2022 aż tak duża 

grupa młodych ludzi zdecydowała się na konfirma-

cyjne ślubowanie. Jesteśmy z  Was dumni i  mamy 

nadzieję, że Wasza obecność w Zborze będzie za-

uważalna poprzez Waszą aktywność. Za chwilę ks. 

Sebastian zachęci Was do bycia w grupie młodzieżo-

wej, może niektórzy spośród Was rozpoczną swoje 

śpiewanie w  chórze parafialnym, może zechcecie 

dołączyć do grona parafialnych wolontariuszy?

Na pewno wiecie, że w naszej Parafii sporo się 

dzieje i dlatego poszukujemy chętne osoby, które 

w  ramach wolontariatu poświęcą swój czas, siły 

i zdolności, a wszystko po to, by nasz Zbór, nasza 

parafialna wspólnota jeszcze bardziej się rozwijała 

i wychodziła na zewnątrz z różnymi propozycjami, 

jak np. koncerty, wystawy, spotkania o różnej tema-

tyce. Wtedy właśnie potrzebujemy wolontariuszy, 

którzy pilnują porządku i nie tylko. Już w najbliższą 

sobotę możecie się zaangażować przy organizacji 

naszego pikniku parafialnego. Żebyście jednak nie 

odnieśli wrażenia, że Rada Parafialna chce Was tyl-

ko wykorzystywać, jeszcze raz powtórzę, że bardzo 

się cieszymy, że jesteście wśród nas i z nami w tym 

PRZEMÓWIENIE DO KONFIRMANTÓW 
PRZEDSTAWICIELA RADY PARAFIALNEJ 

– KS. MAŁGORZATY GAŚ 

Zborze, w tym Kościele, dla którego już ponad 500 

lat najważniejsza jest przynależność do Chrystusa!

A teraz powiem coś, jako osoba, która w przy-

szłym roku będzie obchodziła 50-tą rocznicę 

swojej konfirmacji. Było to w  roku 1973 na Gór-

nym Śląsku, w  Parafii Mikołów, w  1. Niedzielę 

po Wielkanocy, w  Niedzielę Quasimodogeniti 

(jako nowo narodzone niemowlęta). W  tej para-

fii był taki zwyczaj, że konfirmacje odbywały się 

zawsze tydzień po Wielkanocy (moja odbyła się 

29 kwietnia). Pamiętam wszystko dokładnie i to, co 

działo się przed konfirmacją, w trakcie konfirmacji 

i potem. A co było potem? Nie czas, by teraz o tym 

dokładnie opowiadać, ale ujmę to w jednym krótkim 

zdaniu: POTEM BYŁAM W KOŚCIELE i w niedzielę, 

i przynajmniej raz w tygodniu. Byłam i cieszyłam się 

z tego, że mogę być! Czego również i Wam życzę 

z całego serca w dniu Waszej konfirmacji. Wracaj-

cie do tej chwili, wracajcie do ślubowania, które dziś 

złożyliście przed Bogiem i tym Zborem. I pamiętaj-

cie, że potrzebujemy siebie nawzajem. My potrze-

bujemy Waszej obecności, a Wy potrzebujecie nas 

– starszych od siebie i  bardziej doświadczonych. 

Niech Was Pan Bóg prowadzi i błogosławi.

Małgorzata Gaś

Drodzy Konfirmanci,

5.06.2022 r. Ks. Małgorzata Gaś podczas przemówienia 
skierowanego do konfirmowanej młodzieży
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Po dwuletniej przerwie spowodowanej pande-
mią udało się ponownie zorganizować letni wy-
poczynek dla uczniów. Dzieci z  warszawskich 
parafii ewangelickich, dzieci z  Ukrainy, wolon-
tariusze Alicja i Jan oraz opiekunowie: Elżbieta, 
Ada, Tatiana i  Marcin spędzili 10 dni w  Domu 
Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Mrągowie. Od 13 do 23 lipca uczestnicy obozu 
mogli wędrować, bawić się, pływać…, po prostu 
odpoczywać wśród zieleni i w sąsiedztwie jezio-
ra. Mimo niepewnych prognoz, ostatecznie po-
goda bardzo nam dopisała. Czasami chodziliśmy 
na plażę spacerem, innym razem zaś płynęliśmy 
na drugą stronę jeziora tramwajem wodnym co 
było dodatkową atrakcją i ciekawym przeżyciem. 
Na samej plaży największą radość sprawiała 
trampolina, umożliwiająca skoki z wysokości do 
wody. Mimo obecności ratowników, opiekuno-
wie byli nią przerażeni, a młodzi, wręcz przeciw-
nie, zachwyceni. Po zabawach nad wodą, często 
odwiedzaliśmy okoliczny plac zabaw, na którym 
największą furorę robiła „tyrolka”, park linowy ze 
skałkami oraz wspinaczka linowa, której szczyt 

WSPOMNIENIE LATA

Uczestnicy obozu letniego 
w Mrągowie, w towarzystwie 
księży: bp. Pawła Hause 
i ks. Bartłomieja Poloka.

Na molo w Mrągowie

Podróż na druga stronę jeziora
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postanowili zdobyć nawet opiekunowie. Po ta-
kich zabawach wszyscy byli już głodni. Posiłki 
przygotowywał dla nas lokalny catering, który 
serwował nam śniadania, obiady i kolacje. Posiłki 
były urozmaicone, pojawił się nawet mięsny jeż! 
Udało się także zorganizować posiłek, dzięki któ-
remu mogliśmy się zapoznać ze smakami kuchni 
ukraińskiej. 

„Wolontariat na obozie w Mrągowie, to jed-
na z  fajniejszych rzeczy jakie robiłem w  waka-
cje. Poznałem miłe i przyjazne osoby. Dobrze się 
bawiłem a  zarazem mogłem pomóc. Robiliśmy 
mydełka, malowaliśmy torby, była dyskoteka 
z konkursem fryzur i wiele więcej. Według mnie 
był to jeden z  fajniejszych wyjazdów w  moim 
życiu”. Był czas na wspólne gry i  zabawy, a  na-
wet tańczenie „belgijki”, występy taneczne 

poszczególnych uczestników, wspinaczkę w par-
ku linowym „Lemur”, który proponuje kilkaset 
metrów tras o pięciu stopniach trudności. Wzięli-
śmy udział w edukacyjnych zajęciach w Nadleśni-
ctwie Mrągowo. Odwiedziliśmy Mini Zoo „Nasza 
Zagroda”, gdzie mogliśmy karmić zwierzęta. Co-
dziennie odbywały się zajęcia religijne według 
programu „Niezwykła wędrówka” – opowiada-
nie i słuchanie historii biblijnych, wspólny śpiew 
i modlitwa, a na zakończenie konkurs tematyczny.

W Mrągowie wspierał nas ks. Bartek Polok 
i  pani Elżbieta Gabryś – bardzo dziękuję. Do-
staliśmy znaczne finansowe wsparcie Parafii EA 
Świętej Trójcy oraz Parafii Ewangelicko-Refor-
mowanej – dziękujemy bardzo.

 J. M. E.

Obozowicze z opiekunami
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OSTATNIA SESJA SYNODU XIV KADENCJI

W  Wiśle, w  dniach 14-16 października br. ob-
radował Synod XIV kadencji na swojej ostatniej 
sesji. Niewątpliwie kadencja 2017-2022 była 
wyjątkowa. Szalejąca pandemia zmusiła do prze-
prowadzania niektórych obrad Synodu, posiedzeń 
komisji synodalnych, Rady Synodalnej czy Konsy-
storza w formie wideokonferencji. Z powodu pan-
demii przedłużono też XIV kadencję o rok, gdyż 
ograniczenia w organizacji spotkań i zgromadzeń 
nie pozwalały na prawidłowe przeprowadzenie 
wyborów do poszczególnych gremiów. Synod 
również musiał podejmować decyzje: jak w czasie 
pandemii Kościół ma funkcjonować, aby spełniać 
swoje podstawowe zadania: głoszenie Ewangelii, 

działalność misyjną i diakonijną, posługę duszpa-
sterską. A gdy pandemia nieco zelżała, przyszło 
kolejne wyzwanie. Z  powodu agresji Rosji na 
Ukrainę, nasz kraj stał się najbliższym schronie-
niem dla setek tysięcy uchodźców z napadniętego 
kraju – głównie kobiet i dzieci. Parafie i ośrodki 
diakonijne udostępniły dla nich pomieszczenia, 
wielu parafian zaangażowało się w niesienie po-
mocy, nie tylko materialnej, ale również w zakresie 
pomocy w załatwianiu niezbędnych formalności.

Synod XIV kadencji dokonał też przełomowej 
zmiany w  Zasadniczym Prawie Wewnętrznym 
Kościoła E-A w RP, dopuszczając kobiety do or-
dynacji na księdza.

14.10.2022 r. Wisła-Malinka. Podczas obrad ostatniej sesji Synodu XIV kadencji

Nabożeństwo rozpoczynające obrady 
Synodu, przy ołtarzu członkowie 
konsystorza: ks. Tomasz Wigłasz, 
ks. Marcin Orawski, i ks. Michał Makula
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sobotnią uroczystość do bielskiego kościoła przy-
byli nie tylko członkowie Synodu, ale również 
duchowni diecezji cieszyńskiej, liczni parafianie 
z Bielska i okolic. Odsłonięcie tablicy poprzedzi-
ło spotkanie wspomnieniowe, które prowadził 
zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Kor-
czago. Wspomnieniami o  swoich spotkaniach, 
rozmowach i  współpracy na różnych płaszczy-
znach aktywności duszpasterskiej i działalności 
kościelnej z bp. Janem Szarkiem dzielili się para-
fianie, byli uczniowie, współpracownicy. Wspo-
mnienia były przeplatane fragmentami kazań 

Biskupa, które odczytywał proboszcz bielskiej 
parafii ks. Krzysztof Cienciała. Aktu odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy dokonał syn Biskupa – ks. 
Piotr Szarek, a przedstawiciele różnych gremiów 
kościelnych złożyli pod nią kwiaty. 

Po obiedzie synodałowie powrócili do Wi-
sły i  kontynuowali obrady, w  trakcie których, 
po dyskusji, przyjęto projekt budżetu Kościoła 
na rok 2023. Rozważano też wniosek dotyczą-
cy wprowadzenia możliwości zdalnego prowa-
dzenia lekcji religii dla dzieci i młodzieży żyjącej 
w  diasporze. Skierowano go do dalszych prac 
w celu sprawdzenia prawnych możliwości i zba-
dania potrzeb podjęcia tego typu działalności. 
Rozpoczęto dyskusję nad zmianami ZPW, które 
dopuszczałyby udział młodzieży w wybieranych 

Obrady 13. sesji Synodu XIV kadencji odby-
wały się w nowym Centrum Parafialnym w Wiśle 
– Malince. 

W  pierwszym dniu obrad swoje sprawo-
zdania przedstawili zwierzchnik Kościoła bp 
Jerzy Samiec, prezes Synodu ks. Adam Malina 
oraz wiceprezes Konsystorza Emir Kasprzycki. 
W swoich sprawozdaniach wszyscy nawiązywali 
do tych szczególnych wydarzeń ostatnich trzech 
lat, do wyzwań przed jakimi stanął Kościół i dzia-
łań, które podjęto. Biskup poinformował Synod 
o śmierci studenta teologii ChAT Mikhaiła Sha-

velskiego, pochodzącego z Grodna, który zgłosił 
się do armii ukraińskiej jako sanitariusz i został 
śmiertelnie ranny podczas udzielenia pomocy 
rannemu. 

W sobotnie przedpołudnie synodałowie uda-
li się do Bielska-Białej. Tam w kościele ewange-
lickim im. Marcina Lutra odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 
bp. Janowi Szarkowi, który swoją pracę dusz-
pasterską rozpoczął w 1960 roku na Mazurach: 
w Nawiadach i Giżycku, w 1970 wybrany został 
proboszczem parafii w  Bielsku – Białej, w  la-
tach 1980-1991 był również seniorem Diecezji 
Cieszyńskiej. W latach 1991-2001 pełnił urząd 
biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskie-
go w  Polsce. Zmarł 8 października 2020 r. Na 

15.10.2022 r. Bielsko-Biała. Bp Adrian Korczago 
i dk. Ewa Below wspominają śp. Bp. Jana Szarka

Tablica poświęcona pamięci śp. bp. Jana Szarka w kościele 
ewangelickim w Bielsku-Białej
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gremiach kościelnych; rozpatrywaniem tego 
wniosku zająłby się już nowy Synod. 

W  trakcie popołudniowych obrad Anna 
Wrzesińska zapoznała synodałów ze stanem 
przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, 
które odbędzie się w Krakowie w 2023 roku. 

Wieczorem, w  hotelu odbyła się uroczy-
sta wspólna kolacja. Ostatnim punktem 13. 
sesji było nabożeństwo w  Wiśle-Malince, pod-
czas którego kazanie wygłosił prezes Synodu 
ks. Adam Malina. 

Tak zakończyła się ostatnia sesja Synodu XIV 
kadencji. Diecezję warszawską reprezentowało 
w  nim z  wyboru aż dwoje naszych parafian, tj. 
Andrzej Weigle i niżej podpisana, trzecim dele-
gatem świeckim był Jarosław Płuciennik (Łódź), 
a  z  urzędu – jako kurator diecezji – wchodził 
w jego skład Karol Werner (Łódź). Delegatami za-
mieszkałymi w Warszawie byli również powołani 

przez Radę Synodalną: Wanda Falk z  Diakonii 
Polskiej, Jerzy Sojka jako przedstawiciel Komi-
tetu Krajowego ŚFL oraz ks. prof. Bogusław Mi-
lerski, reprezentujący nauczycieli akademickich 
ChAT. 

Synod XV kadencji zbierze się po raz pierwszy 
w kwietniu 2023 roku. 

 Tekst: Aldona Karska 
Zdjecia: Andrzej Weigle, Aldona Karska

Podczas obrad

OGÓLNOPOLSKA EKUMENICZNA KONFERENCJA 
KOBIET 2022

Warszawa, 15.10.2022 r. Uczestniczki OEKK 2022. Fot. Wanda Filipek

Tegoroczna Ogólnopolska Ekumeniczna Konfe-
rencja Kobiet odbyła się w Warszawie, w sobotę, 
15 października 2022 r., w siedzibie Ewangelicz-
nej Fundacji Przyjaciół Rodziny, tzw. „Praskiej 

Arki”, przy ul. Stanisławowskiej 14. Konferencję 
przygotowała Komisja Kobiet Polskiej Rady Eku-
menicznej (PRE) razem z Krajowym Komitetem 
Światowego Dnia Modlitwy (KKŚDM).
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W konferencji wzięło udział 41 pań z sześciu 
Kościołów PRE oraz przedstawicielki Kościoła 
Rzymsko- i Grekokatolickiego. Zabrakło wśród 
uczestniczek przedstawicielki Kościoła Polsko-
katolickiego.

Reprezentacja Kościołów przedstawiała 
się następująco: Kościół Chrześcijan Baptystów 
– 2 osoby; Kościół Ewangelicko-Augsburski 
– 16 osób; Kościół Ewangelicko-Metodystycz-
ny – 8 osób; Kościół Ewangelicko-Reformowany 
– 1 osoba; Kościół Starokatolicki Mariawitów 
– 3 osoby; Polski Autokefaliczny Kościół 
Prawosławny – 1 osoba oraz Kościół Greko-
katolicki – 2 osoby i  Kościół Rzymskokatolicki 
– 6 osób, a także 2 osoby z Ewangelicznej Fundacji 
Przyjaciół Rodziny. W tej liczbie uwzględniono człon-
kinie Komisji Kobiet PRE, Krajowego Komitetu ŚDM 
oraz szczególnego gościa konferencji, Senkę Sestak 
Peterlin (bapt.) z Chorwacji, przedstawicielkę Europy 
w Międzynarodowym Komitecie ŚDM.

Konferencja poświęcona była jubileuszowi 
60-lecia ŚDM w Polsce, dlatego w jej pierwszej 
części przypomniana została historia ŚDM na 

świecie i w Polsce. Wspominałyśmy prekursorki 
tego ruchu, szczególnie te zaangażowane w ŚDM 
w naszym kraju. Jednak głównym punktem spot-
kania było nabożeństwo ŚDM 2023, którego 
porządek przygotowały chrześcijanki z Tajwanu. 
Uczestniczki modliły się słowami chrześcijanek 
z Tajwanu, słuchały świadectw ich wiary i śpiewa-
ły pieśni, przygotowane przez tamtejsze kobiety. 
Nie zabrakło relacji z tegorocznych warsztatów 
i  światowej konferencji ŚDM, które odbyły się 
zdalnie, a także muzyki i pieśni oraz siostrzanych 
rozmów w  przerwach i  przy posiłkach. Senka 
Sestak Peterlin, nasz gość z Chorwacji, opowia-
dała o swoich działaniach w Międzynarodowym 
Komitecie, a także o ŚDM w swoim kraju. 

Nabożeństwo ŚDM w 2023 roku odbędzie się 
jak zawsze w pierwszy piątek marca (3.03.), pod 
hasłem „Usłyszałem o waszej wierze”, zaczerp-
niętym z Listu do Efezjan 1,15. 

Małgorzata Platajs
Przewodnicząca Komisji Kobiet PRE

EUROPEJSKA KONFERENCJA AZYLOWA 
I NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE W KOŚCIELE 

ŚWIĘTEJ TRÓJCY

W Warszawie odbyło się nabożeństwo ekume-
niczne, podczas którego wspominani byli mi-
granci i uchodźcy, którzy zginęli na europejskich 
granicach. Nabożeństwo zostało zorganizowane 
w  ramach Europejskiej Konferencji Azylowej 
„Ochrona uchodźców w Europie 2021/22: prze-
łom czy ślepy zaułek”.

Konferencja odbywa się od 17 do 21 paź-
dziernika w Warszawie, a  jej organizatorami są 
Polska Rada Ekumeniczna, Kościół Ewangelicko-
-Augsburski w Polsce, Komisja Kościołów ds. Mi-
grantów w Europie i Diakonia Niemiecka.

18 października w ramach konferencji odbyło 
się w kościele luterańskim Świętej Trójcy w War-
szawie nabożeństwo ekumeniczne ku pamięci mi-
grantów i uchodźców, którzy zginęli na granicach. 

18.10.2022 r. Nabożeństwo ekumeniczne ku pamięci 
migrantów i uchodźców, którzy zginęli na granicach
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Zostało ono przygotowane przez organizatorów 
konferencji we współpracy z Warszawskim Od-
działem Polskiej Rady Ekumenicznej. Przed oł-
tarzem rozłożono kilkunastometrową listę osób, 
które straciły swoje życie próbując przekro-
czyć europejskie granice. To blisko 50 tys. osób. 
Podczas nabożeństwa jego uczestnicy zapalali 
świeczki i ustawiali je wzdłuż tej listy na znak pa-
mięci o tych, którzy zginęli, oraz protestu wobec 
tej sytuacji.

Uczestnicy nabożeństwa zmówili również 
Wyznanie Pokoju i  Sprawiedliwości, przygoto-
wane w 1990 r. w Seulu na Zgromadzeniu Spra-
wiedliwości, Pokoju i  Integralności Stworzenia, 
organizowanym przez Światową Radę Kościo-
łów. Oto jego tekst:

„Wierzę w  Boga, który jest miłością i  który 
podarował ziemię wszystkim ludziom.

Nie wierzę w prawo silniejszego, w siłę broni, 
w potęgę opresji.

Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł, 
aby nas uleczyć, i który wyzwala nas od wszelkich 
śmiertelnych zależności.

Nie uważam, że wojny są nieuniknione, a po-
kój nieosiągalny.

Nie wierzę, że cierpienie musi iść na marne, 
że śmierć jest końcem, że Bóg chciał zniszczenia 
ziemi.

Wierzę, że Bóg chce dla świata porządku op-
artego na sprawiedliwości i miłości oraz że wszy-
scy mężczyźni, kobiety i osoby nienormatywne 
płciowo, dzieci i starsi, ludzie o różnym kolorze 
skóry są równi.

Wierzę w Bożą obietnicę nowego nieba i no-
wej ziemi, gdzie sprawiedliwość i pokój całują się 
wzajemnie.

Wierzę w piękno prostoty, w miłość z otwar-
tymi rękoma, w pokój na świecie.

Amen”.
 Michał Karski
 Żródło: ekumenia.pl

KWESTA NA CMENTARZU  
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM 2022

W tym roku, podobnie jak na wielu innych sta-
rych, zabytkowych cmentarzach, na ewangeli-
cko-augsburskim cmentarzu przy ul. Młynarskiej 
w Warszawie zorganizowana była kwesta. Celem 

tej akcji jest zbieranie funduszy na ratowanie za-
bytkowych pomników, kaplic cmentarnych, gro-
bowców. Kwestowali parafianie obu luterańskich 
parafii, niejednokrotnie z rodzinami, sympatycy, 

Kwesta 2022 na cmentarzu 
ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie, fot. Beata Cupriak
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uczniowie – wolontariusze, którzy regularnie 
od wielu lat angażują się w  prace porządkowe 
na cmentarzu. Kwestowali i emeryci i młodzież. 
Swój czas poświęcili również znani i  lubiani ak-
torzy, pisarze, dziennikarze m.in.: Artur Barciś, 
Maciej Orłoś, Sylwia Chutnik i  Emilia Krakow-
ska. W akcję włączyło się łącznie 109 osób – nie-
którzy kwestowali po dwa, a  nawet trzy razy!  

Serdecznie wszystkim dziękujemy za poświęcony 
czas i zaangażowanie!

Pieniądze zbierano przez 4 dni: 29.10-
1.11.2022 r. W wyniku tegorocznej kwesty uzy-
skaliśmy 43 055,93 zł. Uzbierane środki prze-
znaczone są na dofinansowanie kapitalnego re-
montu, renowacji i konserwacji kaplicy grobowej 
rodziny Braeunigów.

Kwesta 2022 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
w Warszawie, fot. Mateusz Trojan

Kaplica grobowej rodziny Braeunigów, 
 fot. Aldona Karska

99. URODZINY SIOSTRY HENRYKI

zapytano ją, jakie ma życzenie, odpowiedziała, że 
marzy o tym, aby odwiedzić EOD „Tabita” w Kon-
stancinie Jeziornie, w którym przez kilka lat opie-
kowała się pensjonariuszami. Ponadto chciałaby 
też odwiedzić kościół Świętej Trójcy w Warsza-
wie. Państwo Halina i  Korneliusz Glajcarowie 
zobowiązali się spełnić jej urodzinowe życzenie. 

Helena Stebel urodziła się 3 listopada 1923 
roku w Wiśle. Wcześnie osierocona przez matkę, 
w trudnych warunkach wojennych i powojennych 
podjęła pracę w Domu Zdrojowym w Wiśle i cięż-
ko pracowała na gospodarce. W 32. roku życia, po 
rozmowach z  ówczesną siostrą przełożoną Dia-
konatu Żeńskiego Eben – Ezer1 zdecydowała się 

1 Eben-Ezer - taką nazwę przyjął Polski Diakonat Żeński w Dzięgielo-
wie powstały w 1923 roku (1 Sam 7,12 -Samuel zaś wziął jeden kamień 
i umieścił go między Mispą a Haszen. Nadał mu nazwę Eben-Haezer i po-
wiedział: Aż dotąd pomagał nam Pan)

Siostra Henryka – 
Helena Stebel

W diakonacie Eben-Ezer w Dzięgielowie miesz-
ka już niewiele diakonis. Najstarszą z  nich jest 
siostra Henryka – Helena Stebel. Niedawno, 3 li-
stopada, ukończyła 99 lat. Gdy przed urodzinami 
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wstąpić do diakonatu. Najpierw był to „Rok służby 
dla Pana” w Dzięgielowie, potem rok kandydacki, 
z którym wiązała się z praca w Domu Starców na 
„Szczukówce”2. Po „czepkowaniu” kontynuowała 
pracę w tym ośrodku, ale okresowo była też od-
delegowana do domów opieki w  Miechowicach 
i w Sorkwitach. W 1969 roku została wyświęcona 
na diakonisę i już w tym charakterze podjęła służbę 
w Domu Opieki „Tabita”, gdzie spędziła 6 lat. Potem 
powróciła do Dzięgielowa, gdzie, w miarę swoich 
sił i możliwości, sprawowała opiekę w Domu Sióstr 
Emerytek oraz w  rozbudowanym domu Opieki 
Emaus. Zawsze towarzyszyły jej słowa ulubionej 
pieśni „Ujmij mą dłoń…” 

2 „Szczukówka” – jeden z  ośrodków Zakładów Opiekuńczo-Wycho-
wawczych założonych w 1923 roku i prowadzonych przez Diakonat 
Eben-Ezer w  Dzięgielowie, kompleks zabudowań oddalonych od 
głównego ośrodka ok. 1 km. Po II wojnie światowej, po upaństwo-
wieniu domu dziecka na „Szczukówce”, uruchomiono dom starców 
dla 30 osób, który funkcjonował do 1981 roku.

S. Ewa Cieślar, s. Henryka – Helena Stebel, Halina 
i Korneliusz Glajcarowie podczas nabożeństwa w kościele 

Świętej Trójcy

Życzenia urodzinowe dla siostry Henryki

Siostra Henryka przybyła do Warszawy 
w  towarzystwie obecnej siostry przełożonej 
Diakonatu Eben-Ezer s. Ewy Cieślar i pp. Haliny 
i  Korneliusza Glajcarów. Pierwszy dzień poby-
tu spędziła w EOD „Tabita”. Ośrodek, w którym 
służyła przez kilka lat, bardzo się zmienił, został 
znacznie rozbudowany, ale zasadnicze budynki 
i kaplica zachowały swój wygląd, choć wewnątrz 
zostały zmodernizowane. 

Życzenia i kwiaty dla s. Henryki  
od dzieci ze szkółki niedzielnej

13.11.2022 r. Warszawa, kościół Świętej Trójcy, po 
nabożeństwie. Od lewej: Korneliusz Glajcar, Halina Glajcar, 

s. Ewa Cieślar, s. Henryka – Helena Stebel, Ewa Nast.,  
ks. Piotr Gaś
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RELACJA Z POBYTU W WARSZAWIE GOŚCI 
Z DZIĘGIELOWA

Podczas obchodów 99-lecia służby Diakonatu 

EBEN-EZER, w rozmowach przy stole ks. radca Piotr 

Gaś, który przybył na naszą uroczystość, by wygło-

sić kazanie, zaprosił Siostry do odwiedzenia Parafii 

Świętej Trójcy w Warszawie oraz ośrodka TABITA, 

gdzie przez wiele lat służyły Siostry Diakonise.

Wtedy nasza 99-letnia jubilatka, Siostra Hen-

ryka, powiedziała do pana Korneliusza Glajcara, 

członka Rady Opiekuńczej Diakonatu: „Jo bych 

jeszcze roz chciała zobaczyć TABITE”…

Pan Kornel podchwycił tę myśl i  powiedział: 

„Dobrze Siostro, jedziemy. Ja Siostrę zawiozę”. I tak 

też zrobił. Przedtem wszystko zaplanował i  zor-

ganizował. Gdy mnie poinformował o tym, jaki ma 

plan, obawiałam się, czy dla Siostry Henryki będzie 

to zbyt ciężka podróż, ale przy wsparciu wspaniałej 

trójki opiekunów oraz dzięki Bożej opiece, udało 

się!

I tak oto 12 listopada w godzinach rannych ru-

szyliśmy w  drogę do Warszawy. Po drodze zwie-

dziliśmy TABITĘ – ośrodek Lux-Med, gdzie czekali 

już na nas Proboszcz Parafii E-A Świętej Trójcy - ks. 

Piotr Gaś oraz wikariusz ks. Sebastian Madejski.

Wizyta rozpoczęła się od krótkiej modlitwy 

i rozważania Słowa Bożego, które prowadził ks. Se-

bastian Madejski w pięknie wyremontowanej ka-

plicy, gdzie od wielu lat, aż do teraz odbywają się 

niedzielne nabożeństwa.

Ks. Piotr Gaś oprowadził nas po ośrodku 

TABITA, przedstawił krótko jego funkcjonowanie. 

Zostało zrobione zdjęcie pamiątkowe, by pokazać 

je Siostrom, które przed laty pracowały i służyły 

w dawnej TABICIE. Był też czas na rozmowy przy 

kawce, herbatce i ciasteczku w dawnej jadalni. By-

liśmy pod wielkim wrażeniem wielkiej skali zmian 

oraz tym, że ten rodzaj służby i  działalności jest 

kontynuowany.

Na nocleg pojechaliśmy do centrali naszego 

kościoła, na ul. Miodową w Warszawie, gdzie cze-

kała na nas pani Janeczka Szymańska, serwując 

pyszną kolację.

W  niedzielę braliśmy udział w  nabożeństwie 

w kościele Świętej Trójcy. Przed jego rozpoczęciem 

pan Andrzej Weigle przeprowadził wywiad z Sio-

strami w parafialnej telewizji internetowej, w któ-

rym dzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami ze 

służby jaką wiele lat temu tu wykonywałyśmy. Ks. 

Piotr Gaś oprowadził nas po pomieszczeniach koś-

cioła. Tu również byliśmy pełni zachwytu i podziwu 

jak kościół jest pięknie odnowiony i  dobrą ręką 

utrzymywany. 

Podczas nabożeństwa proboszcz, ks. Piotr Gaś 

przywitał Siostry oraz osoby towarzyszące, czyli 

pana Kornela Glajcara z małżonką Haliną. Podzię-

kował też Siostrom za wieloletnią służbę w  Do-

mach Opieki „Sarepta” w Węgrowie oraz „TABITA” 

w Konstancinie. Złożył również życzenia Siostrze 

Henryce z okazji 99. urodzin, które obchodziła kilka 

dni wcześniej. Dzieci, przed udaniem się na szkółkę 

niedzielną, wręczyły gościom bukiety kwiatów, zaś 

ksiądz proboszcz dodał drobne upominki. 

Po nabożeństwie byliśmy zaproszeni na obiad 

do bp. Jerzego Samca i jego małżonki.

W  godzinach popołudniowych, pełni wrażeń 

i wdzięczności Panu Bogu, proboszczowi parafii – 

ks. Piotrowi Gasiowi i wszystkim, którzy umilili nam 

pobyt w stolicy, udaliśmy się w drogę powrotną.

Serdecznie dziękujemy i jeżeli Bóg pozwoli, zno-

wu przyjedziemy!

 Siostra Przełożona
 Ewa Cieślar

W niedzielę, 13 listopada goście wzięli udział 
w  nabożeństwie głównym w  kościele Świętej 
Trójcy, proboszcz, ks. Piotr Gaś powitał jubilat-
kę i  towarzyszące jej osoby oraz złożył życze-
nia. Życzenia złożyły również dzieci ze szkółki 

niedzielnej, wręczając obu siostrom bukiety 
kwiatów. Wśród śpiewanych przez zbór pieśni 
nie zabrakło ulubionej przez siostrę Henrykę – 
Ujmij mą dłoń…

Tekst i zdjęcia: Aldona Karska
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NAGRODY DIAKONII POLSKIEJ 2022
Evangelisches Werk für Diakonie und En-
twicklung – Diakonie Deutschland, Brot für 
die Welt i  Diakonie Katastrophenhilfe otrzy-
mało tegoroczną Nagrodę Główną „Miło-
siernego Samarytanina”, przyznawaną przez 
Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Lu-
dwik Grzenkowicz, Władysław Heinrich, a także 
wolontariusze parafii ewangelickich w Cieszy-
nie i Schwabach. Nagrodę specjalną otrzymała 
baronowa Heidi von Rosenberg. Nagrody i wy-
różnienia zostały wręczone podczas ekumenicz-
nej Gali Ubi Caritas. 

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagro-
dy „Miłosiernego Samarytanina” w  uznaniu za 
zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej (chary-
tatywnej), pomocy bliźniemu oraz za „samarytań-
skie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje 
w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Dia-
konią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub para-
fialnymi. Laureaci Nagrody Głównej otrzymują 
statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”. 

W  tym roku Diakonia Polska uhonorowała 
Nagrodą Główną Evangelisches Werk für Dia-
konie und Entwicklung – Diakonie Deutschland, 
Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe 
(Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju – Dia-
konia Niemiecka, Chleb dla Świata i  Diakonie 
Katastrophenhilfe – pomoc w sytuacjach kata-
strof). Niemieckie Dzieło Diakonii współpracuje 
z  polską Diakonią od początku jej działalności. 
Wpierało ją w  tworzeniu struktur i  instytucji, 
dokształcaniu kadr, a także w prowadzeniu pro-
jektów pomocowych. W  2009  r. podpisano list 

intencyjny o  współ-
pracy Diakonii Polskiej 
i  Brot für die Welt. 
„W  czasie obecnego 
kryzysu uchodźczego, 
wywołanego zbrojną 
agresją Rosji na Ukra-
inę, Diakonia Polska 
ściśle współpracuje 
z  Diakonie Katastrop-
henhilfe, dzięki czemu 

możliwe jest realizowanie kilkudziesięciu projek-
tów, w ramach których uchodźcom oferowane są 
zakwaterowanie, wsparcie finansowe i programy 
integracyjne” – czytamy w laudacji, którą wygło-
sił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. 

Diakonia Polska przyznała też trzy wyróż-
nienia, które otrzymali Ludwik Grzenkowicz, 
Władysław Heinrich oraz wolontariusze parafii 
ewangelickich w Cieszynie i Schwabach. 

Ludwik Grzenkowicz jest wolontariuszem 
w Hospicjum św. Jana w Szczecinie i asystentem 
diakonijnym w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w tym mieście. Systematycznie odwiedza senio-
rów, pomaga im w pielęgnacji, towarzyszy w wi-
zytach u  lekarza i  w  innych miejscach, pomaga 
w  zorganizowaniu pobytu w  szpitalu lub innej 
placówce opiekuńczej. Działa też na rzecz akty-
wizacji osób 60 plus, prowadząc grupy i organizu-
jąc im zajęcia. 

Władysław Heinrich jest zaangażowa-
ny w  działalność diakonijną Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej  w  Świdnicy.  Jako 
wolontariusz w  parafialnej stacji diakonijnej 
z  otwartością, wielkim sercem, cierpliwością 
i życzliwością wspiera osoby potrzebujące, które 
zgłaszają się po pomoc. 

Wolontariusze Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Cieszynie i Parafii Ewangelicko-Lu-
terańskiej św. Marcina w Schwabach w Bawarii 
zaangażowani są w niesienie pomocy osobom po-
szkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Od lutego 
razem organizują i koordynują dla nich wsparcie. 
Zebraną pomoc rzeczową najpierw kierowali na 
granicę i do centrów recepcyjnych. Potem utwo-
rzyli dla uchodźców punkt wydawania pomocy 
rzeczowej w  Cieszynie. Wspierają uchodźców 
w Cieszynie i Istebnej. Przygotowali też transpor-
ty medyczne do Ukrainy. 

Ponadto Diakonia Polska przyznała nagro-
dę specjalną. Otrzymała ją baronowa Heidi von 
Rosenberg z  Dortmundu. Laureatka od lat 90. 
wspiera szpitale i parafie z województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Organizuje transporty sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego. Wraz ze współpra-
cownikami co roku w okresie przedświątecznym 
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przygotowuje i przekazuje paczki dla dzieci i senio-
rów. Razem z mężem współtworzyła i wyposażyła 
stacje socjalne na tym terenie. Jest niezwykle za-
angażowana w niesienie pomocy osobom znajdują-
cym się w potrzebie. 

Nagrody i  wyróżnienia zostały wręczone 
podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która 
odbyła się 19 listopada w kościele ewangelicko-
-augsburskim Świętej Trójcy w  Warszawie. 
Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego swoje nagrody przyznały również orga-
nizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas 
Polska Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Eleos 
Kościoła Prawosławnego. Podczas Gali wystąpił 
duet wokalno-taneczny Duo Performance. 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w  RP (Diakonia Polska) jest organizacją 
charytatywną tego Kościoła, posiadającą status 
organizacji pożytku publicznego. Wspiera para-
fialną i diecezjalną działalność diakonijną, koor-
dynuje projekty pomocowe, w tym wsparcie dla 
uchodźców, uczestniczy w programach wolonta-
riackich i akcjach ekumenicznych, współpracuje 
też z instytucjami państwowymi i samorządowy-
mi oraz organizacjami diakonijnymi i charytatyw-
nymi w Polsce i za granicą. 

 Diakonia Polska 
 www.diakonia.org.pl

19.11.2022 r. Laureaci nagród 
i przedstawiciele Diakonii 
Polskiej (fot. Michał Karski)

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY
W sobotę 26 listopada odbyło się spotkanie wo-
lontariuszy naszej parafii. Przy kawie, herbacie 
i kawałku dobrego ciasta udało się nie tylko wy-
mienić uwagami na temat trwającego właśnie 
mundialu, ale i krótko powspominać ciekawe i za-
bawne wydarzenia, jakie miały miejsce podczas 
pracy wolontariackiej. 

W imieniu Rady Parafialnej proboszcz para-
fii, ks. Piotr Gaś podziękował wolontariuszom za 
ich trudną i czasochłonną służbę. Wolontariusze 
otrzymali dyplomy i drobne upominki.
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Wolontariat w parafii Świętej Trójcy ma wie-
loletnią tradycję, przez ostatnie cztery lata za-
angażowanych w jego prace było ponad 80 osób 

– nie tylko naszych parafian, ale i  sympatyków 
parafii.

Mamy nadzieję, że kolejne lata pozwolą nadal 
tak prężnie i  owocnie rozwijać nasze projekty, 
włączać w nie coraz większą liczbę ludzi i nieść 
pomoc i wsparcie potrzebującym, a także organi-
zować ciekawe wydarzenia społeczne, edukacyj-
ne i kulturalne.

Wszystkim zaangażowanym w  wolontariat 
jeszcze raz z całego serca dziękuję!

 
Tekst: Justyna Stanisławska

 Zdjęcia: Mirosław Nowak

Uczestnicy 
spotkania 
26 listopada 
2022 r.

DIECEZJALNE SPOTKANIE KOBIET 

3 grudnia 2022 r. odbyło się w Łodzi Diecezjal-
nie Śniadanie dla Kobiet. Inicjatywa spotkań re-
alizowana od kilku lat w naszej diecezji została 
przerwana przez pandemię. Nic więc dziwnego, 
że po dwuletniej przerwie zaproszenie na takie 
spotkanie zostało przyjęte z wielką radością. Go-
spodarzem była Parafia Ewangelicko-Augsburska 
św. Mateusza w Łodzi. W kaplicy parafii zwanej 
Mateusikiem zgromadziło się około siedemdzie-
sięciu pań z całej Diecezji Warszawskiej. Naszą 
parafię reprezentowało pięć pań. Spotkanie roz-
poczęła przewodnicząca Diecezjalnej Komisji 
ds. Rodziny – Renata Makula, słowa powitania 
do zgromadzonych skierował proboszcz Parafii 
E-A św. Mateusza ks. Michał Makula i asystent 

biskupa diecezji warszawskiej ks. Arkadiusz 
Raszka. Renata Makula krótką modlitwą i rozwa-
żaniem rozpoczęła spotkanie. 

Gospodarze przygotowali pyszne śniadanie, 
które wyróżniało się różnorodnością potraw, 
a także inne smakołyki w postaci własnych wy-
pieków. Po tej degustacji przyszła kolej na część 
wykładową. Tą część poprowadziła Małgorzata 
Dąbrowska. „Kryzys jest łaską” - taki temat wy-
kładu przedstawiła prelegentka, która jako tre-
nerka relacji, trenerka biznesu pomaga kobietom 
w życiu i biznesie zgodnym z Bogiem. 

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty 
plastyczne, podczas których uczestniczki spotka-
nia wykonywały świąteczne dekoracje z szyszek, 
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filcowych serduszek. Na zakończenie Renata 
Makula na wyświetlanych slajdach przypomniała 
spotkania z przednich lat. Spotkanie zakończono 
modlitwą i pieśnią: „Zwiąż Panie nas…” Całe spot-
kanie uświetniała oprawa muzyczna trzyosobo-
wego zespołu.

 Tekst i zdjęcia Aldona Karska

Efekty 
pracy

Małgorzata Dąbrowska podczas wykładu

Podczas spotkania

Przy pulpicie Renata Makula

2.12.2022 r. Uczestnicy spotkania w Łodzi
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Efekty pracy

PIERNICZKOWANIE

Nowa parafialna tradycja wspólnego pieczenia 
i  zdobienia pierniczków świątecznych prze- 
trwała. 

Dwa razy odbyła się w formie zdalnej, a w tym 
roku wreszcie znowu wszyscy spotykamy się 
w sali parafialnej. Zagniatamy ciasto, wałkujemy, 
wycinamy przeróżne kształty, używamy foremek 
i  fantazji, pieczemy, lukrujemy, posypujemy… 
i cieszymy się tym, że tak wiele pierniczków mo-
żemy przekazać parafianom w kościele, a za ze-
brane pieniądze wesprzeć leczenie, tych którzy 
tego potrzebują.

Tradycyjnie nad wszystkim czuwają Ania, 
Michał, Zofia I  Krzysztof, a  parafia sponsoruje 
produkty potrzebne do pierniczkowania. Dzię-
kujemy.

 Elżbieta Byrtek
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MUZYKA W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

SEROTONINA, DOPAMINA, BACH

Nie podejmę się objaśnienia co muzyka robi czło-
wieczej duszy. Dusza, jak wiadomo, to skompli-
kowana sprawa i u każdego inna. Odnotuję tylko 
co robi muzyka ludzkiemu mózgowi. Te wszyscy 
mamy mniej więcej podobne, chociaż coraz częś-
ciej trudno w to uwierzyć.

Mózg jest zapakowany w korę mózgową, dwa 
i pół metra kwadratowego tej kory, grubości od 
dwóch do siedmiu milimetrów. Ludzie, którzy 
uprawiają muzykę lub melomani, czyli ci, którzy 
dużo i aktywnie słuchają, mają lepiej rozwinięta 
korę słuchową, sensoryczną, ruchową i wzroko-
wą. Co to znaczy? Że lepiej widzą, słyszą i czują.

Mózgi, które intensywnie i regularnie obcują 
z muzyką, mają więcej kory przedczołowej, czyli 
materii, która odpowiada za planowanie działań, 
przewidywanie ich konsekwencji i ocenę popraw-
ności. Mają też większe hipokampy, czyli pamięć 
i zdolność uczenia się. 

Muzyków i  melomanów można poznać po 
rozmiarach spoidła wielkiego łączącego dwie pó-
kule mózgu, które przyspiesza transfer informa-
cji między nimi i poprawia koordynację ruchową. 
Wreszcie mają większe jądro półleżące, część 
układu nagrody, czyli głównego systemu moty-
wującego zachowanie, a  mniej aktywne jądro 
migdałowate, które odpowiada za negatywne 
emocje i agresję. 

To nie jest poezja, to nie są haluny, to nie 
są hipotezy. To są wyniki badań naukowych 

prowadzonych przez dekady, odkąd ludzkość wy-
nalazła Maszynę Do Czytania Myśli, szerzej znaną 
jako funkcjonalny rezonans magnetyczny (fRMI). 
Muzycy i melomani mają nie tylko inną duszę, ale 
również inną biologię. Nie tylko inny software, ale 
również inny hardware. Są inaczej okablowani.

Jeżeli komu samo czyste piękno Bacha, Bux-
tehudego, Francka, Zieleńskiego i  innych nie 
wystarcza za motywację, niechże posłucha śro-
dowych lunchtime concerts w  Parafii Świętej 
Trójcy dla higieny mózgu. Jeżeli nie szkoda czasu 
na jogging, squasha i jogę, to dlaczego oszczędzać 
go kosztem muzyki? To taki sam crossfit, tylko dla 
umysłu. 

Z  muzyką powinno się obcować gdzie tyl-
ko się da i kiedy tylko się da, jeśli nawet nie dla 
uniesień duszy, to przynajmniej dla własnego do-
brostanu. To nie są koncerty zamiast lunchu, to 
są koncerty w porze lunchu, po których zostaje 
poczucie wytchnienia i jeszcze kwadrans na ka-
napkę. Wykonywane przez świetnych muzyków, 
na doskonałym instrumencie, przy świetnej aku-
styce. I bezpłatne. Działają na umysł jak komen-
da “odśwież” w naszych laptopach i smartfonach. 
O serotoninie, dopaminie i endorfinach nawet nie 
będę wspominał. Najlepiej spędzone trzy kwa-
dranse jakie można sobie wyobrazić w  środku 
tygodnia, w środku dnia, w środku miasta.

 Paweł Potoroczyn

WYDARZENIA MUZYCZNE  
W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Październik i  listopad niewątpliwie przyniósł 
znaczne ożywienie w  życiu muzycznym naszej 
Parafii. W momencie oddania tego tekstu do dru-
ku za nami jest już dziewięć lunch time concerts, 
które odbywają się w każdą środę punktualnie 

o g. 12:00. Ostatni z nich w tej edycji wydarzenia 
odbędzie się 21. grudnia. Po świątecznej i  no-
worocznej przerwie regularne organowe kon-
certy w porze lunchu powrócą od drugiej środy 
stycznia (11 stycznia 2023 r.). Wielką radość 
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organizatorom przynosi bardzo dobra frekwen-
cja podczas tych muzycznych spotkań. Mimo 
nieoczywistej pory koncerty przyciągają każdo-
razowo kilkudziesięciu słuchaczy. Warto tutaj 
wspomnieć, że 30. listopada na koncercie obec-
nych było ok. 60 osób. Wynik ten niezwykle cie-
szy i potwierdza sens i stosowność tego projektu. 

Oprócz regularnych środowych koncertów 
ważnym muzycznym wydarzeniem w  ostatnim 
czasie był Koncert Reformacyjny, który odbył się 
30. października w naszym kościele. Udział w nim 
wzięli: Chór Parafialny „Semper Cantamus” pod 
dyrekcją Zuzanny Kuźniak, Anna Gaś (fortepian), 
Damian Skowroński (organy) i Roman Szlaużys 
(organy). Program wydarzenia wypełniła muzyka 
różnych epok, która w  większości inspirowana 
była chorałem luterańskim, bądź nawiązywała 
do twórczości kompozyto-rów związanych z re-
formacją. Znaczną część koncertu zajęła muzyka 
organowa. Damian Skowroński zaproponował 
licznie zebranej publiczności improwizowaną 
partitę chorałową w stylu niemieckiego baroku 
nt. „Kto los swój złożył w  ręce Boga” (org. ty-
tuł: „Wer nur den lieben Gott läßt walten”). 
Ta niezwykle popularna melodia posłużyła do 
stworzenia kilku następujących po sobie, zróż-
nicowanych w  kontekście faktury i  charakteru 
opracowań wspomnianego chorału. Z całkowicie 
odmienną propozycją repertuarową wyszedł Ro-
man Szlaużys, który wykonał kompozycję Petra 
Ebena (1929-2007) pt. „Hommage à Buxtehude”. 
W skrótowy sposób chciałbym pochylić się nad 
twórczością tego kompozytora w kolejnym aka-
picie, co dzieje się nie bez powodu. 

Wprawdzie było to częściowo dziełem przy-
padku, ale twórczość Ebena zaczęła w ostatnich 
dwóch miesiącach bardzo często gościć w  na-
szym kościele. Fakt ten za-sługuje na podkre-
ślenie, gdyż kompozycje Ebena niezbyt często 
znajdują się w pro-gramach polskich koncertów 
organowych. Mimo tego, że Eben jest zasłużo-
nym i  cenionym twórcą, to prawdopodobnie 
nietuzinkowy język muzyczny prowadzący po 
części do znacznej komplikacji warstwy tech-
nicznej jego utworów odciągają (szczególnie 
młodych organistów) od wykonywania tejże mu-
zyki. Na dziesięć koncertów z udziałem organów 

w miesiącach październik-listopad w kościele św. 
Trójcy muzyka Ebena wybrzmiała aż na czterech. 
Dla porównania, dzieła czołowego kompozytora 
północnoniemieckiej (barokowej) szkoły organo-
wej – Dietricha Buxtehudego – wykonane były 
tylko na dwóch. Czeski kompozytor, będący bo-
haterem tego akapitu, jest artystą uznanym na 
całym świecie, a  w  jego twórczości wyjątkowe 
miejsce znajdują organy. Uhonorowaniem dzia-
łalności Ebena było nadanie międzynarodowemu 
konkursowi organowemu w Opavie jego imienia. 
Konkurs ten po dziś dzień jest miejscem zmagań 
młodych organistów. Podczas koncertów w na-
szym kościele aż dwukrotnie rozbrzmiał wyjątko-
wy utwór Ebena – „Hommage à Buxtehude”. Jest 
to kompozycja poświęcona pamięci wspomniane-
go już wcześniej organisty żyjącego i tworzącego 
w niemieckiej Lubece na przełomie XVII i XVIII 
wieku. Wiele z  utworów Buxtehudego zalicza-
nych jest dziś do tzw. żelaznego repertuaru.

Wymienić tutaj należy m. in. Praeludium in 
C BuxWV 137 oraz Praeludium in fis BuxWV 
146. To m.in. te kompozycje stały się dla Ebena 
kanwą do napisania „Hommage...”. Organy w na-
szym kościele swoją charakterystyką brzmienia 
nawiązują do epoki niemieckiego baroku, choć 
nie są instrumentem wybudowanym w tym stylu,  
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KONCERTY W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY
Podobnie jak w  latach ubiegłych tegoroczny 
sezon muzyczny obfitował w  wiele ciekawych 
propozycji. W tym roku wreszcie bez pandemicz-
nych obostrzeń mogliśmy otworzyć przestrzeń 
kościoła dla szerszej publiczności. Z  początku 
myśleliśmy, że powrót do organizacji wydarzeń 
stacjonarnych nie będzie łatwy, ponieważ wie-
le osób przyzwyczaiło się już do spotkań w sieci 
i transmisji online. Okazało się jednak, że po pra-
wie trzech latach ograniczeń publiczność sprag-
niona jest bezpośredniego kontaktu z artystami 
i żywym dźwiękiem.

Rok 2022 to jedenaście dużych wydarzeń 
muzycznych. Tradycyjnie już gościliśmy młodych 
wykonawców z całej Europy rozpoczynających 
jesienne tournée wieńczące Festiwal Krzyżowa 
Music. Pod koniec wrześnie również odbył się 
XXXI Warszawski Koncert Muzyki Cerkiewnej, 
tym razem pod hasłem Od źródeł do współ-
czesności. Pod kopułą zabrzmiały głosy chórów 
z Palestyny, Rumunii, Armenii i Ukrainy. W paź-
dzierniku zabrzmiały dźwięki muzyki barokowej 
podczas pięknego koncertu z cyklu Bach 200 UW 
przygotowanego we współpracy z Royal Boroque 

Chóry dziecięce 
i młodzieżowe z Drezna, 
fot. Oliwer Knapik

a  jedynie stylizowanym (co nie umniejsza ich 
jakości!). Wykonanie współczesnego utworu 
Ebena odnoszącego się do dawnego stylu mu-
zycznego i do dawnych kompozycji na organach, 
które nawiązują do stylu niemieckiego baroku 
(i znajdują się w niebanalnej akustyce), jest połą-
czeniem wpływającym na wyjątkowość brzmie-
nia „Hommage…” w kościele św. Trójcy. Odbiór 
tego typu muzyki dla licznie gromadzącej się 
publiczności jest także okazją do zapoznania się 
z szerszym spektrum repertuaru solowej muzyki 

organowej i stanowi wartość edukacyjną. Mimo 
tego, że organowa twórczość Ebena może stano-
wić dla niektórych melomanów pewnego rodzaju 
nowość i odkrycie, to tak naprawdę daleko jej do 
awangardy i tzw. „muzyki współczesnej”. Jeśli raz 
na jakiś czas nasze organy brzmią „inaczej”, może 
znaczyć, że brzmią „gorzej”? Z tym otwartym py-
taniem pozwolę sobie Państwa zostawić w tym 
wydaniu Informatora Parafialnego. 

 Tekst: Damian Skowroński
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Ensemble i Chórem Kameralnym Collegium Mu-
sicum Uniwersytetu Warszawskiego. 

Latem wystąpiły u nas dwa chóry dziecięce – 
z Drezna i Stuttgartu, a przez cały rok mogliśmy 
słuchać repertuaru Chóru Semper Cantamus, za-
równo podczas Koncertu Reformacyjnego i bo-
żonarodzeniowego, jak i podczas otwartej próby 
w Noc Muzeów.

Rok 2022 to w pewnym sensie rok organowy 
w  naszym kościele. Dźwięki tego instrumentu 
rozbrzmiewały nie tylko podczas nabożeństw 
i uroczystości kościelnych, ale również podczas 
koncertów wieczornych, recitali i nowego cyklu 
muzycznego – lunch time concerts.

Po pandemicznej przerwie powrócili rów-
nież do nas młodzi artyści ze szwedzkiego chó-
ru Young Cathedral Voices (Uppsala) z pięknym 
koncertem z  okazji Dnia Świętej Łucji, a  także 
Warszawska Opera Kameralna z  XI Festiwale 
Oper Barokowych.

Mamy nadzieję, że kolejne lata zaowocują 
równie dobrym koncertowym repertuarem i koś-
ciół Świętej Trójcy nadal gromadzić będzie liczne 
rzesze melomanów.

 Justyna Stanisławska

Chóry dziecięce 
i młodzieżowe z Drezna, 
fot. Oliwer Knapik

2.12.2022 r. Chór Young Cathedral Voices z Uppsali 
podczas występu z okazji Dnia św. Łucji w kościele 

E-A Świętej Trójcy w Warszawie, kadr z nagrania koncertu 
przez studio Lutheraneum

2.12.2022 r. Po koncercie w kościele Świętej Trójcy Chór 
Young Cathedral Voices z dyrygentką Margaret Raap,  

fot. Adam Wróbel
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KONCERT REFORMACYJNY W NIEDZIELĘ 
30 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Liczne grono miłośników i  miłośniczek muzyki 
zgromadziło się w naszym kościele w niedzielne 
popołudnie w przededniu Pamiątki Reformacji. 
W kolejnym już dorocznym koncercie z tej oka-
zji wystąpili muzycy, zaangażowani na co dzień 
w parafii Świętej Trójcy. Byli to organiści dr Ro-
man Szlaużys i dr Damian Skowroński, pianistka 
i organistka Anna Gaś oraz chór Semper Canta-
mus pod kierownictwem pani kantor Zuzanny 
Kuźniak. Program koncertu łączył różne epoki 
i  brzmienia – od wieku szesnastego do współ-
czesności i od fortepianu poprzez chór po organy.

W  pierwszej części koncertu chór Semper 
Cantamus wykonał cztery chorały w opracowa-
niach Johanna Sebastiana Bacha, z tekstami w ję-
zyku polskim i niemieckim – niekiedy dobrze nam 
znanymi z naszego śpiewnika.

Część środkową wypełniły kolejne chorały, 
tym razem w wersjach instrumentalnych Bacha, 
Johanna Gottfrieda Walthera i Johanna Pachel-
bela. Utwory te z  wielką starannością i  wrażli-
wością zagrała Anna Gaś (fortepian).

Program ostatniej części koncertu, znów 
w wykonaniu chóru, łączył w sobie muzykę daw-
ną i całkiem współczesną. Obok szesnastowiecz-
nych kompozycji Wacława z Szamotuł i Thomasa 
Tallisa znalazły się tam utwory The Lamb Johna 

Tavenera (1982) i  Earth song Franka Tichelego. 
Ostatnia kompozycja, pochodząca sprzed zale-
dwie piętnastu lat, to żarliwe wołanie o  pokój 
w świecie targanym wojnami – dzisiaj wybrzmie-
wające szczególnie mocno.

Pomiędzy tymi trzema dłuższymi blokami 
utworów Damian Skowroński i Roman Szlaużys 
ukazywali różne oblicza współczesnej muzyki 
organowej i jej dialogu z przeszłością. Pierwszy 
z nich przedstawił własną improwizowaną par-
titę chorałową w stylu niemieckiego baroku na 
temat pieśni Kto los swój złożył w ręce Boga (Wer 
nun den lieben Gott lässt walten). Drugi wykonał 
klasyczną już, choć nadal niełatwą w  odbiorze 
pozycję dwudziestowiecznej literatury na ten in-
strument – Hommage à Buxtehude czeskiego kom-
pozytora Petra Ebena.

Koncerty reformacyjne na dobre wpisały się 
już w kalendarz wydarzeń naszej parafii i z roku 
na rok przyciągają coraz większe grono osób za-
interesowanych protestancką tradycją muzycz-
ną. Pokazują, jak wielki potencjał ma to miejsce 
i  repertuar – o  czym najlepiej chyba świadczy 
zarówno frekwencja koncertu (rekordowe 160 
osób), jak i gorące przyjęcie, z jakim spotkała się 
nasza tegoroczna prezentacja. 

Paulina Halamska

PROGRAM KONCERTU

Chór Semper Cantamus, dyr. Zuzanna Kuźniak:
1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Komm,  heiliger Geist – chorał z kantaty BWV 59 
2. J. S. Bach – Czyż Tron Twój Panie uwielbiony –  chorał na melodię Gib dich zufrieden und sei  stille BWV 
460, tekst polski Jan Prochanow 
3. J. S. Bach – Jezu ma radości – chorał z motetu  Jesu meine Freude BWV 227
4. J. S. Bach – Wer weiss, wie nahe mir mein Ende  – chorał z  kantaty BWV 16 (na melodię Kto los 
 swój złożył w ręce Boga)
Damian Skowroński – organy:
5. Partita chorałowa na temat Kto los swój złożył  w ręce Boga – improwizacja w stylu  niemieckiego baroku 
Anna Gaś – fortepian:
6. J. S. Bach – Liebster Jesu, wir sind hier 
7. Johann Gottfried Walther (1684-1748)  –Liebster Jesu, wir sind hier 
8. Johann Pachelbel (1653-1706) – Herzlich  tut mich verlangen 
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9. J. G. Walther – Christus, der ist mein Leben 
10. J. Pachelbel – Ein feste Burg ist unser Gott
Roman Szlaużys – organy:
11. Petr Eben (1929-2007) – Hommage à  Buxtehude. Tocatenfuge (1987)
Chór Semper Cantamus:
12. Wacław z Szamotuł (ok. 1526 – ok. 1560)  – Nakłoń Panie, ku mnie ucho Twoje (Ps. 85)
13. Thomas Tallis (1505-1585) – O nata lux de  lumine
14. John Tavener (1944-2013) – The Lamb (1982)
15. Frank Ticheli (1958) – Earth song (2007)

INNE WYDARZENIA

ŁUKASZOWCY – WIELKI POWRÓT 
Reformacja odzyskuje miejsce w historii Polski

J e s i e n i ą ,  o d  2 9 . 0 9 .  d o 
13.11.2022 r. w Muzeum Na-
rodowym w  Warszawie mia-
ła miejsce bardzo ciekawa 
wystawa. Prezentowano na 
niej 7 obrazów i  4 gobeliny, 
które na Wystawie Świato-
wej w  Nowym Jorku w  roku 
1939 miały w  pawilonie 
polskim, oprócz obiektów 
nowoczesnej techniki i  prze-
mysłu, ukazywać amerykań-
skiej publiczności wybrane 
(pod kierownictwem prof. Oskara Haleckiego) 
epizody z  dziejów Polski. Obrazy te ilustrowa-
ły: Bolesława Chrobrego witającego Ottona 
III, pielgrzymującego do grobu św. Wojciecha 
w Gnieźnie w 1000 roku; Chrzest Litwy w roku 
1386; Przywilej Jedlneński (Neminem captivabi-
mus z roku 1430); Unię Lubelską w roku 1569; 
Konfederację Warszawską w  roku 1573; Od-
siecz wiedeńską w  roku 1683; Konstytucję 
3 Maja z roku 1791. 

Polska racja stanu nakazywała eksponowa-
nie wartości narodowych w  życiu publicznym 
i  wyznaczała polskiej kulturze określoną misję 
propagandową. Po pierwszej wojnie światowej 
dla wielu społeczeństw europejskich Polska była 
państwem nowym, powstałym dopiero w 1918 
roku, na mocy Traktatu Wersalskiego. Chodziło 

więc o zmianę tego przekona-
nia, ukazanie ciągłości istnie-
nia Polski, jej rolę cywilizacyjną 
w historii Europy, ze szczegól-
nymi wątkami tolerancji religij-
nej i tradycji demokratycznych, 
podkreślenie, że w ciągu wielu 
wieków rozwoju nie tylko do-
równywała ona Europie, ale 
wręcz wyprzedzała ją w wielu 
aspektach.

Dlaczego dla nas, ewan-
gelików, ten dobór tematów 

może być szczególnie ważny? Otóż wśród obra-
zów znajduje się scena, zatytułowana Konfe-
deracja Warszawska. Był to akt uchwalony na 
sejmie konwokacyjnym 28.01.1573 r., w czasie 
pierwszego bezkrólewia, za sprawą różnowier-
ców i tolerancyjnych katolików. Gwarantował on 
bezwarunkowy i wieczysty pokój między różnią-
cymi się wiarą i zapewniał dysydenckiej szlachcie 
równouprawnienie z katolikami oraz opiekę pań-
stwa. Stany zaprzysięgły dla różnej wiary i odmiany 
w Kościelech krwie nie przelewać. Ustawa, włączo-
na do kardynalnych praw Rzeczypospolitej, była 
nastąpnie potwierdzana przez wszystkich królów 
elekcyjnych (gdy Henryk Walezy wahał się przed 
jej zaprzysiężeniem, usłyszał od polskich senato-
rów: si non iurabis, non regnabis – jeżeli nie przy-
sięgniesz, nie będziesz panował).



Konstytucja 3 maja. 
Rok 1791

Bolesław Chrobry 
witający Ottona III 
pielgrzymującego do 
grobu św. Wojciecha.  
Rok 1000
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W  tle obrazu widać Wisłę i  zabudowania 
Warszawy – wskazuje to na miejsce uchwalenia 
Konfederacji. Wśród przedstawicieli szlachty 
różnych wyznań (na pierwszym planie możemy 
rozpoznać Filipa Kallimacha i Mikołaja Reja) pa-
nuje atmosfera zgody, a poglądy są wymieniane 
w trakcie dyskusji. Podkreśla to fakt, że Rzecz-
pospolita była krajem szanującym obywateli bez 
względu na ich wyznanie. 

To, że właśnie ten akt prawny uznano za god-
ny postawienia na równi z innymi wielkimi wyda-
rzeniami z naszych dziejów, napawa nas dumą. 
Konfederacja Warszawska jest jednym z kamieni 
milowych w cywilizacji europejskiej. Na konty-
nencie wstrząsanym wojnami religijnymi tego 

rodzaju porozumienie było wyjątkiem i zapocząt-
kowało współczesne pojmowanie tolerancji.

Ciekawa była realizacja tego – w dobrym sen-
sie - propagandowego przedsięwzięcia. Obra-
zy malowało jednocześnie jedenastu artystów 
z warszawskiej ASP, skupionych w tzw. Bractwie 
św. Łukasza (stąd popularna nazwa: łukaszowcy): 
Bolesław Cybis, Bernard Frydrysiak, Jan Gotard, 
Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Jeremi 
Kubicki, Antoni Michalak, Stefan Płużański, Ja-
nusz Podoski, Tadeusz Pruszkowski, Jan Zamoy-
ski. Stawiali sobie za cel odrodzenie tradycyjnych 
technik i rzetelnego warsztatu malarskiego, na-
wiązywali do mistrzów późnego średniowiecza 
i  wczesnego renesansu. Wspomniane obrazy, 



Chrzest Litwy. Rok 1386

Fragmenty gobelinów

Konfederacja warszawska. Rok 1573 (na pierwszym planie możemy 
rozpoznać Filipa Kallimacha i Mikołaja Reja)
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zrealizowane w  rekordowym tempie sześciu 
miesięcy (od maja do grudnia 1938), były wyko-
nane w starej technice tempery jajowej na desce, 
co dawało im wyjatkową świetlistość i czystość 
linii. Dwóch artystów z  grona robiło szkice (A. 
Michalak i J. Kubicki), jeden odpowiadał za archi-
tekturę, kolejny za postacie drugiego planu, inny 
za konie i psy, jeszcze inny za militaria. Postacie 
centralne malował A. Michalak, drugiego planu 
Jan Gotard, groteskowe Jan Zamoyski, a pejzaże 
A, Jędrzejewski. Każdy obraz posiada sygnatury 
jedenastu autorów. 

Nowojorską wystawę światową przerwa-
ła wojna. Obiekty z pawilonu polskiego zostały 
częściowo sprzedane na pokrycie kosztów, zaś 

najcenniejsza część – siedem obrazów i  cztery 
gobeliny (poświęcone Janowi III Sobieskiemu, 
wykonane w  spółdzielni „Ład”), zabezpieczona 
przez kuratora wystawy Stefana Roppa, została 
przez niego przekazana Uniwersytetowi Le Moy-
ne College w Syracuse, gdzie zdobiła ściany tam-
tejszej biblioteki. Po 84 latach, dzięki staraniom 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, kolekcja powróciła do Polski. Będzie częścią 
stałej wystawy w Muzeum Historii Polski na war-
szawskiej Cytadeli.

 Tekst: Elżbieta K. Chmiel
 Zdjęcia obrazów i gobelinów 

 Maria Chmiel, Alicja Sadomska
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ŁOMNICA k/Jeleniej Góry
Podniesione z ruin 

ZAUWAŻONE W PODRÓŻY…

Łomnica to wieś w  dolinie jeleniogórskiej, po-
łożona wzdłuż rzeki Łomnicy. Już w 1366 roku 
odnotowano tutaj obecność majątku ziemskiego. 
Do 1654 roku jej właścicielami była rodzina von 
Zedlitz. Potem właściciele się zmieniali, pierwszy 
dwór przebudowano na barokowy pałac w latach 
1705-1725. Dynamiczny rozwój wsi nastąpił, gdy 
właścicielem w  1738 roku został kupiec Chri-
stian Mentzel. Powstały wówczas manufaktury 
tkackie, dwa młyny, torfiarnia, browar, były dwa 
kościoły - ewangelicki i katolicki, a przy nich ple-
banie i szkoły. W latach 1803-1804 przeprowa-
dzono remont pałacu, a nieopodal powstał drugi 
pałac – zwany Domem Wdowy. W 1835 nowym 
właścicielem został Carl Gustaw von Küster, 

trzy lata później dokonano kolejnej przebudowy 
pałacu, dobudowując dodatkową kondygnację. 
Zmieniono wygląd elewacji zewnętrznej i wystrój 
wnętrz, nadając budowli charakter klasycystycz-
ny. Zachowano barokowy portal głównego wej-
ścia. Oba pałace otaczał park założony ok. 1840 
roku i usytuowany na skarpie wzdłuż rzeki Bóbr; 
w jego planowaniu prawdopodobnie brał udział 
królewski ogrodnik Peter Lanné. W XVIII i XIX 
po drugiej stronie drogi rozmieszczono zabudo-
wania gospodarcze: stajnie, spichlerz, stodołę, 
obory, kuźnię. 

 Kościół katolicki pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP stoi nad rzeką Łomnicą, w średniowieczu 
pełnił również funkcje obronne, w  zewnętrzne  

Pałac w Łomnicy na rycinie z teki Alexandra Dunckera. (2. poł. XIX w.)
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Mentzla. Po II wojnie światowej popadł on w rui-
nę i w 1970 roku został rozebrany; zachowały się 
budynki dawnej pastorówki i szkoły.

Wieś nie ucierpiała z  powodu działań wo-
jennych, ale po wkroczeniu Armii Czerwonej 
żołnierze splądrowali pałac i całe wyposażenie 
wnętrz: meble, obrazy, książki spalono w  wiel-
kim ognisku przed pałacem, resztę rozgrabiono. 
Po przejęciu gmachu przez administrację polską 
w pałacu urządzono szkołę, majątek został prze-
kształcony w Państwowe Gospodarstwo Rolne, 
a tzw. Dom Wdowy stał się siedzibą administracji 
PGR-u. Park niszczał, otoczenie stało się powo-
li śmietnikiem, na którym wyrzucano nie tylko  
pegeerowskie śmieci, ale również okoliczni 
mieszkańcy traktowali teren jako wysypisko 
śmieci… W  1977 roku z  pałacu wyprowadziła 
się szkoła. Mijały lata…, opuszczony, zrujnowa-
ny pałac wystawiono na sprzedaż. Dowiedział 
się o tym od polskich przyjaciół wnuk ostatniej 
właścicielki łomnickiego majątku, która w 1945 
roku ostatnim pociągiem opuściła Łomnicę 
z jedną walizką, do której z pałacu zabrała tylko 
…album z fotografiami. Ulrich von Küster wraz 
z  narzeczoną Elisabeth i  polskim przyjacielem 
przybyli do Łomnicy. Widok był opłakany. Zapad-
nięty dach, zawalone stropy, wybite okna. To nie 
był zachęcający obraz, ale wieczorna panorama 
Karkonoszy wynagradzała wszystko, wiedzieli, 

Łomnica. Pałac główny 
tzw. „duży”, 2022 r.

Łomnica. Wnętrza pałacowe – jadalnia 

Wnętrza w dużym pałacu – pokój muzyczny

ściany i mur cmentarny wmurowane są płyty na-
grobne z XVI-XVIII w. Do czasów obecnych nie 
zachował się kościół ewangelicki ufundowany 
w 1751 r. przez ówczesnego właściciela Łomnicy 
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że to jest miejsce dla nich i tu zostaną. Zawiązali 
spółkę polsko-niemiecką i kupili tę ruinę. Żyli bar-
dzo skromnie, pieniądze zdobywali z trudem, ale 
sprzedali porcelanowy serwis, który otrzymali 
w prezencie ślubnym, nawet drobne datki prze-
liczali na belki, cegły i cement. Wkładali w odbu-
dowę własną pracę, nocowali w miarę możliwości 
w  namiocie lub niewykończonych jeszcze po-
mieszczeniach. Pomoc uzyskali od Stowarzy-
szenia Pielęgnowania Sztuki i  Kultury Śląskiej, 
a  później Fundacji Współpracy Polsko-Niemie-
ckiej. Wspierał ich jeleniogórski konserwator za-
bytków. Powoli pałac odzyskał swój dawny blask. 

Hol w „Domu Wdowy”

Odbudową zajmowała się głównie Elisabeth, 
Ulrich „zarabiał na życie” w Görlitz jako sędzia.

W 1995 r. von Küsterowie odkupili od Agen-
cji Nieruchomości Rolnych Dom Wdowy i ośmio-
hektarowy park. Dom Wdowy zamieniono na 
hotel. W 2004 roku odkupiono folwark i zabu-
dowania gospodarcze po drugiej stronie drogi: 
zagospodarowano te pomieszczenia na sklepy, 
warsztaty, restauracje, piekarnie itp. Organizo-
wane są tu kiermasze adwentowe i wielkanocne. 
Zimą w Łomnicy uzyskuje zatrudnienie 25 osób, 
latem dwa razy więcej. 

W  2008 roku właściciele Łomnicy podjęli 
się kolejnego wyzwania. W Rząśniku, odległym 
od Łomnicy 40 km, stał Dom Modlitwy. Wybu-
dowany został przez ewangelików w 1748 roku. 
Niestety spłonął on w 1919 roku, ale został od-
budowany pod czujnym okiem konserwatora ślą-
skiego w 1923 roku. Budowla miała konstrukcję 
szkieletową z  wypełnieniem ceglanym. Był to 
ostatni zachowany dom modlitwy o takiej kon-
strukcji na Dolnym Śląsku. Po II wojnie światowej 
nie służył celom sakralnym i został użytkowany 
jako magazyn owoców. Obiekt niszczał, groził 
zawaleniem i przeznaczony został do zburzenia. 
Państwo Elisabeth i Ulrich Küsterowie z pomo-
cą Stowarzyszenia Pielęgnacji Kultury i  Sztuki 
Śląska zdecydowali się go uratować. Postanowili 

Łomnica, mały pałac 
tzw. Dom Wdowy 
(obecnie hotel)
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Restauracja w dawnych zabudowaniach gospodarczych Łomnica. Zdjęcie na tablicy informacyjnej ilustrujące 
Dom Modlitwy przed demontażem w Rząśniku. 

Fot. E. Röhner

Łomnica, dawne 
zabudowania 
folwarczne

Łomnica, odrestaurowany Dom Modlitwy przeniesiony 
z Rząśnika

Wnętrze Domu Modlitwy. Latem 2022 r. była tu 
wystawa Biblii
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INFORMACJE 

CHCESZ TWÓRCZO WSPOMÓC GŁOSZENIE SŁOWA? 
BYĆ MOŻE STUDIO LUTHERANEUM SZUKA WŁAŚNIE CIEBIE

Obecnie Studio to już o wiele więcej niż tylko 
transmisje z nabożeństw. Choćby na przestrzeni 
ostatnich kilku tygodni na naszym youtube’owym 
kanale Luteranie w Warszawie można było śle-
dzić debatę “Europa – szansa czy zagrożenie 
dla naszych wartości?” z  udziałem Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, Galę Ubi Caritas, 
czy piękny koncert chóru ze szwedzkiej Uppsali 
z  okazji Dnia Św. Łucji. Nazwa youtube’owego 
kanału właściwie zawiera w sobie misję Studia, 
które chce być jak najlepszym przekaźnikiem 
wszystkiego, co dzieje się u stołecznych lutera-
nów i co tutejsi luteranie mają do zaoferowania 
nie tylko od strony religijnej, ale też kulturowej 
czy społecznej. 

Trawestując jednak cytat Mistrza, żniwo wiel-
kie i piękne, ale robotników mało. Studio docze-
kało się dużego grona odbiorców i zapracowało 
na swoje miejsce w  ich świadomości, ale chcąc 
się dalej rozwijać potrzebuje świeżego spojrze-
nia nowych wolontariuszy. Jeśli myślisz o  tym, 
jak można by się zaangażować w  życie parafii, 
jeśli masz twórcze nastawienie i  chcesz wspo-
móc swoją twórczością głoszenie Słowa – od-
wiedź nas! Jeśli w zanadrzu masz doświadczenie  

ten dom modlitwy zdemontować i przenieść do 
Łomnicy. Rozpoczęły się długie i żmudne formal-
ności i prace przygotowawcze, ale przezwyciężo-
no wszystkie trudności. W trakcie prac okazało 
się, że większość elementów przez długie lata 
braku konserwacji uległa takim zniszczeniom, 
że trzeba je było zastąpić nowymi, zachowu-
jąc starą technologię. Pracę wykonywali polscy 
i niemieccy rzemieślnicy z niezwykłą starannoś-
cią. Odbudowany Dom Modlitwy został otwarty 
w lipcu 2020 roku, w uroczystościach brali udział 
m.in.: biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w  Polsce ks. Wal-
demar Pytel, marszałek Województwa Dolno-
śląskiego oraz premier Saksonii. Elisabeth Küster 
na uroczystości otwarcia zaznaczyła, że zrekon-
struowany Dom Modlitwy ma być miejscem ot-
wartym dla wszystkich – miejscem różnorodnych 
spotkań, koncertów i wydarzeń.

Elisabeth i  Ulrich von Küsterowie byli po 
1989 r. pionierami, jeśli chodzi o restaurowanie 
dawnych pałaców w Kotlinie Jeleniogórskiej.

 Tekst i zdjęcia: Aldona Karska

Studio Lutheraneum wchodzi w  swój piąty rok 
działalności i zapewne sporo wiernych – nie tylko 
członkiń i członków warszawskiego zboru – mia-
ło już okazję skorzystać z  przygotowywanych 
przez Studio produkcji. Dzięki zaangażowaniu 
jego twórców, transmisje z  nabożeństw stały 
się niesamowitym łącznikiem między parafią 
a zborem, jedynym z nielicznych nośników Sło-
wa i  jedyną dostępną namiastką kontaktu, gdy 
wszystkich nas nie tak dawno zaskoczyła swoją 
skalą pandemia.
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w produkcji video czy audio czy też w pracy dzien-
nikarskiej, będzie to oczywiście doskonały bonus, 
ale też bynajmniej nie jest to warunek konieczny. 
Można po każdym nabożeństwie zajrzeć do Stu-
dia, które znajduje się w naszym kościele parafial-
nym. Ksiądz, zawsze przecież kierujący ku górze, 
wskaże drogę na drugie piętro nad zakrystią, 

gdzie można porozmawiać, rozejrzeć się po 
Studiu, zastanowić nad możliwościami włącze-
nia się w te prace, a przy okazji napić się dobrej  
kawy :) ZAPRASZAMY!

 W imieniu Studia Lutheraneum 
 Adrian Krajewski 

studio.l@luteranie.pl

Sprostowanie!

W poprzednim numerze Informatora Parafialne-
go (IP nr 4(114)2022) wkradł się błąd-literówka, 
która zmienia znaczenie słowa. W tekście pożeg-
nania wygłoszonego podczas pogrzebu śp. Pio-
tra Weigle na str. 44 powinno być: „Piotr Weigle  

urodził się w lutym 1934 roku w Warszawie w ro-
dzinie garbarzy przybyłych…”. Za błąd serdecznie 
przepraszamy bliskich śp. Piotra Weigle i czytel-
ników Informatora Parafialnego. 

Redakcja
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