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Hasło miesiąca: Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje
i zakwitnie step! Iz 35, 1.

ks. gen Adam Pilch                       Otwórzmy bramy świata
I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz 
i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.
Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć 
księgę i zerwać jej pieczęcie?
I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.
A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń 
Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. /…/
I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ
zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, 
i narodu, Obj. 5, 1-5, 9.

Drogie Siostry i Bracia,

księga, zapieczętowana siedmioma pieczęciami jest symbolem wszystkiego tego,
czego nie rozumiemy, co jest zagadkowe i tajemnicze.
W niej zawarty jest obraz świata i naszego życia na tym świecie,

Kto może tę księgę otworzyć? Kto potrafi ją rozszyfrować?
Automatycznie nasuwa się odpowiedź – nikt! 
To pytanie zadawał anioł i w całym kosmosie nie znajdował odpowiedzi, wizjoner
zaś gorzko płakał.
Płakał, bo przecież wydawało się, że odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania
jest tak blisko. 
Na pytanie jak długo jeszcze i dlaczego milczysz i odwracasz od nas swoje oblicze?
Tak blisko wydawała się odpowiedź na pytanie, dlaczego żyjemy i dlaczego ciągle
dążymy do jakiegoś celu. Tak blisko...

Wizjoner jednak płacze.
On chce wiedzieć, co znajduje się w tej księdze. Chce zrozumieć tajemniczy plan
Boga. Chce wiedzieć, jak ma się straszna historia ludzkości do świętego Pana, który
zasiada na tronie i stworzył wszystko, co jest.



Ta  historia  nie  jest  otwartą  księgą, którą  moglibyśmy przeczytać  i  nawet  kiedy
spoglądamy wstecz, to  prawda pozostaje przed nami zakryta. W jej  całkowitym
rozszyfrowaniu  nie  pomaga  dokładna  dokumentacja,  naukowe  badania  czy
statystyki, nawet relacje świadków.
Ta historia jest zamkniętą, zapieczętowaną księgą i  to nie tylko w spojrzeniu na
przyszłość, ale i na przeszłość.

I nikt nie jest godzien, by ją rozpieczętować. Czy naprawdę nikt..?

W naszym tekście jeden ze starszych pociesza jednak wizjonera i mówi – nie płacz.
Zwyciężył  lew  z  pokolenia  Judy,  korzeń  Dawidowy  i  może  otworzyć  księgę
i zerwać siedem pieczęci.

Drogi zborze!
Ludzie, którzy słuchali  tych słów w tamtych czasach, wiedzieli, o  kogo chodzi  –
chodzi o Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który za nas cierpiał i umierał.
To w jego rękach jest Księga świata. W jego rękach jest historia, ze wszystkimi jej
zawirowaniami.
Starcy  mówili  –  Ludzie  są  śmiertelni,  ponieważ  nie  potrafią  związać  początku
z końcem, a to, co im się nie udaje, to potrafi On, który jest początkiem i końcem,
Alfą i Omegą.
W nim koniec znajduje swój początek. A jest nim zwycięstwo nad mocą śmierci.
„Księga świata” w rękach Baranka...

Drogi zborze – to jest pocieszenie, które osusza łzy wizjonera, ponieważ widzi, że
wszystko, co się wydarzyło i co jeszcze nadejdzie, spoczywa w rękach Baranka.
Poznanie tej prawdy ma, drogie Siostry i Bracia, swoje konsekwencje.
Ono oznacza: nie widzieć w krzyżu Golgoty porażki, miejsca, gdzie zawiódł Bóg, ale
widzieć zwycięstwo Boga nad śmiercią.
Kto poznał prawdę, ten wie – początek i koniec spotykają się, a Bóg jest i będzie
wszystkim we wszystkim.

Kiedy to jednak nastąpi?
Tego Drodzy nie wiemy.  A próby obliczenia tego czasu zawsze stanowiły ogromną
pokusę.  Dwie  rzeczy  są  pewne.  Co  roku  –  szczególnie  w  czasie  Adwentu  –
przygotowujemy się na ten dzień i szczególnie właśnie w tym czasie zdajemy sobie
sprawę, że żyjemy w czasach ostatecznych.
Ta wiedza czasami pomaga i pociesza, ale może też przysparzać apatii i obojętności,
gdy patrzymy na to, co nas otacza.
Rachunki,  spekulacje  wiodą  donikąd.  Dlatego  wydaje  mi  się,  że  my,  którzy
mogliśmy zajrzeć za kulisy historii Boga z człowiekiem, mamy zupełnie inne zadania
i odpowiedzialność niż obliczanie daty ponownego nadejścia Pana.
My nie mamy obliczać, ale... śpiewać.
Powinniśmy  rozpocząć  nową  pieśń,  która  wiązałaby  początek  z  końcem
i wychwalała odkupienie wszystkich ludów i narodów.

Starcy, aniołowie i wszystkie postacie, które zgromadzone są wokół tronu Bożego,
śpiewają pieśń pochwalną ponad wszelkim czasem i generacjami, pieśń, która także
w ten adwentowy czas dociera do nas. 
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I kiedy wydarzy się cud, że słuchanie przemieni się w wiarę i nadzieję, to i nasz
śpiew będzie wskazaniem tego, co przed nami.
Być może teraz jest to jeszcze bardzo cichy śpiew, ale przecież nie mniej jest on
wskazaniem na  nową pieśń, która  pokonuje  śmierć  i  wychwala  Stwórcę, który
wszystko dobrze uczynił.
Dla Niego podnieśmy i otwórzmy szeroko bramy tego świata. Amen.

CZY WIECIE, ŻE… ?

Adwent rozpoczyna  nowy  Rok  Kościelny  i  obejmuje  4  kolejne  niedziele.
Rozpoczyna  się  między  27 listopada  a  3  grudnia,  kończąc  się  w  dzień  Bożego
Narodzenia. W tym czasie kolorem liturgicznym jest fiolet – kolor pokutny.

Słowo  Adwent pochodzi  od  łacińskiego  słowa  „adventus”,  które  oznacza
„przyjście,  przybycie,  nadejście”.  W  starożytnym  Rzymie  słowem  „adventus”
nazywano  oficjalny  przyjazd,  odwiedziny  dygnitarza  państwowego  po  objęciu
urzędu  czy  też  coroczne  przybywanie  bóstwa  do  świątyni.  Dla  nas  chrześcijan
„adventus”  oznacza  czas  przygotowujący  nas  do  uczczenia  narodzin  Jezusa
w Betlejem. To również nasze przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa na
ziemię.

Wygląda na to, że powstał przez analogię do Wielkiego Postu. Jak przez 40 dni
przygotowujemy  się  do  Wielkanocy  –  na  wzór  Jezusa,  który  pościł  40  dni  na
pustyni, tak Adwent daje nam szansę duchowego przygotowania się do Bożego
Narodzenia. 

 Adwent  nie  zawsze  trwał  4  tygodnie!  Pierwsze  ślady  istnienia
Adwentu pochodzą z Galii i Hiszpanii z IV w., który trwał wówczas
3 tygodnie.  Łączył  się  z  postem  pokarmowym  i  praktykami
ascetycznymi (co nadal praktykowane jest w religiach wschodnich).
Rzym  wprowadził  do  liturgii  Adwent  w  VI  wieku,  łagodząc  jego
charakter  pokutny  i  akceptując  liturgiczne  przygotowanie  do
uroczystości Bożego Narodzenia.

Wymownym  symbolem  Adwentu  są
wieniec adwentowy oraz  świeca adwentowa. Światło
wskazuje  drogę,  rozprasza  ciemności,  usuwa  lęk
i stwarza poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Światło
jest znakiem obecności Chrystusa – „Światłości Świata”.
Światło czterech kolejnych świec adwentowych ma nas
doprowadzić  stopniowo  do  prawdziwego  „Światła”
wschodzącego  w  Boże  Narodzenie.  Zielone  gałązki  są
symbolem  nadziei,  zwyciężającej  śmierć.  Wieniec
adwentowy ma nam przypominać  o  radosnym czasie
przygotowania adwentowego do zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia.

Jolanta Janowska
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Niedziela Wieczności na cmentarzu ewangelickim

W niedzielę  Wieczności,  o  godz.  13  po  nabożeństwie  23  listopada  2014  roku,
delegacja  Rady  Parafialnej  wraz  z  grupą  parafian  spotkała  się  na  Cmentarzu
Ewangelickim  przy  ul.  Młynarskiej.  Zgodnie  z  tradycją  zapoczątkowaną  przez

poprzednią  wybraną  Radę
Parafialną  zebraliśmy  się,  aby
uczcić  pamięć  poprzednich
proboszczów  naszej  Parafii,
składając na ich grobach wiązanki
kwiatów  i  wspólnie  się  modląc.
Była  to  również  sposobność  do
podzielenia  się  swoimi
wrażeniami,  wspomnieniami,
niekiedy  bardzo  osobistymi,
a        związanymi  z  osobami
proboszczów.  Dla  naszego
obecnego  proboszcza  ks.  Dariusza

Chwastka  było  z  pewnością  interesujące,  jak  z  perspektywy  czasu  parafianie
postrzegają swoich pasterzy, jakie ich cechy zapadły głęboko w pamięć. 

Najpierw  odwiedziliśmy  miejsce  spoczynku
ks. Bogusława  Wittenberga,  proboszcza  w  latach  1976-
1993,  a  którego  20-ta  rocznica  śmierci  minęła
w październiku.  Wspomnienie  o  nim  ukazało  się
w listopadowym wydaniu Biuletynu.

Następnie  przeszliśmy  do  grobowca  ks.  Karola
Messerschmidta,  historycznie  pierwszego  proboszcza
naszej  (wówczas  II  Parafii  E-A),  jako  parafii  cywilnej.
Ks. Karol  Messerschmidt,  znany  również  jako
Messerschmidt–Buczyński  został  mianowany
administratorem 6 czerwca 1951, następnie 25 maja 1952
roku  został  przez  Zgromadzenie  Parafialne  wybrany  na
proboszcza, a  wprowadzony  w urzędowanie  12  grudnia
1952 przez Ks. bpa Karola Kotulę. Pełnił  służbę w naszej
Parafii  do  kwietnia  1975  roku.  Konfirmował  wiele
roczników młodzieży, w tym piszącego te słowa.

Na  zakończenie  przeszliśmy  do  najczęściej  odwiedzanej
mogiły  niezapomnianego,  ostatniego  proboszcza
ks. Adama Pilcha, którego przedwczesna, tragiczna śmierć
w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku położyła

się  głębokim cieniem na  naszą  społeczność, cieniem, którego  skutki  wciąż, jako
parafianie w różnym stopniu odczuwamy. 

 Cześć Ich Pamięci.

Paweł Niemczyk
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„z prac Rady Parafialnej...”

Od poprzedniego wydania Biuletynu Rada spotkała się dwukrotnie, na posiedzeniu
roboczym  dnia  26  listopada  oraz  na  spotkaniu  adwentowym  Rad  Parafialnych
warszawskich Parafii ewangelickich dnia 3 grudnia 2014 r.
Rada  Parafialna  w  dalszym  ciągu  prowadzi  przygotowania  do  wymiany  rur
centralnego ogrzewania doprowadzających ciepło do budynku kościoła i do domu
parafialnego,  kolejnym  etapem  było  uzyskanie  aktualnych  map  do  celów
projektowych  oraz  uzyskanie  tzw.  zgód  właścicielskich  Ministerstwa  Skarbu
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na przeprowadzenie prac  na terenie  działki
niebędącej własnością Parafii. 
W ramach prac porządkowych na terenie parafii rozpoczęliśmy obniżanie karp po
drzewach wyciętych w ubiegłym miesiącu. Mieszkanie odziedziczone przez parafię
po pani Kowieskiej uzyskało tymczasowego lokatora. Opracowano plan spotkań
parafialnych w okresie świątecznym. W kościele zamontowano poręcze i schodki
ułatwiających dostęp osobom o obniżonej sprawności ruchowej do prezbiterium. 
Dzięki ofierze celowej pragnących zachować anonimowość darczyńców zakończono
wymianę okien w sali parafialnej i na całym parterze oraz w dolnej części budynku
parafialnego. Rada oczekuje, że w połączeniu z wymienionymi uprzednio zaworami
i  głowicami  termostatycznymi  grzejników  c.o.  zaowocuje  to  zmniejszonymi
wydatkami Parafii na ogrzewanie.
Trwają postępowania spadkowe, trwają postępowania administracyjne i cywilne
w sprawie pozbawienia parafii dojazdu od ul. Batorego. W ostatnim tygodniu miała
miejsce druga rozprawa przed Sądem Rejonowym. Oczekujemy na wydanie decyzji
administracyjnej w sprawie działki parafialnej w Gostyninie. 
Jest opracowywany Regulamin Świetlicy. Sprawa dotyczy zajęć dla dzieci w wieku
szkolnym, odbywających się  równolegle  z  niedzielnymi lekcjami  religii  i  szkółką
niedzielną. Przewidywane jest zebranie organizacyjne z rodzicami w tej sprawie. 
Następne robocze posiedzenia Rady zaplanowane są na 14 stycznia i 4 lutego 2015
roku. Sprawozdawcze posiedzenie Rady i Komitetu Parafialnego zaplanowane jest
na dzień 11 lutego 2015 r.

Paweł Niemczyk

Adwentowe spotkanie Rad Parafialnych

W środę 3 grudnia 2014  r. na spotkanie adwentowe na zaproszenie naszej  Rady
Parafialnej  przybyły delegacje:  Rady Parafialnej  Parafii  Św. Trójcy z  proboszczem
ks. radcą  Piotrem  Gasiem  i  Kolegium  Kościelnego  Parafii  Ewangelicko-
Reformowanej z proboszczem ks. Michałem Jabłońskim.
Jako że poprzednie takie spotkanie odbyło się w naszej Parafii niemal dokładnie rok
temu,  4.12.2013,  była  to  również  okazja  do  posumowania  kończącego  się  roku,
omówienia  bieżącej  działalności  naszych  parafii,  problemów,  jakich  parafie
doświadczają oraz powodów do satysfakcji i dumy.  
Ponadto omówiono kwestię udziału w zaplanowanym na początek stycznia 2015
roku diecezjalnym spotkaniu Rad Parafialnych w Węgrowie, organizowanym przez
Radę Diecezjalną.

Paweł Niemczyk
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Gwiazda Bożego Narodzenia

Cztery przedświąteczne tygodnie – czas Adwentu – to czas oczekiwania pełen
radości, przygotowań na przyjęcie nowo narodzonego. Taki jest sens i cel Adwentu.
Cieszą  nasze  oczy  świece  zapalone  na  adwentowym  wieńcu,  zdobimy  nasze
mieszkania i domy, przystrajamy ogródki. Im bliżej świąt, tym większe wokół nas
bogactwo świątecznych symboli. Coraz większy ruch na ulicach, kolejki w sklepach
– dajemy się porwać w ten wir zakupów, porządków, poszukiwania prezentów,
planujemy świąteczne dni: kogo zaprosimy, a kto nas odwiedzi?, z kim podzielimy
się przygotowaniami do wigilijnej wieczerzy, komu powierzymy zakup choinki… –
i w ten oto sposób Święta Narodzenia Pana, które powinny występować w roli
głównej, stają się tylko tłem dla naszej rodzinnej fety.

Zagubiliśmy  się…  Czy  zapalając  świece  na  wieńcu  adwentowym  i  zdobiąc
choinkę gwiazdą – zastanawiamy się nad ich znaczeniem?

W historii  Narodzenia  Pańskiego  szczególną  rolę  odgrywa  gwiazda.  I  pewno
dlatego  ten  motyw  tak  często  pojawia  się  na  kartach  świątecznych,  wieńczy
wierzchołek  choinki,  jest  nieodłącznym  elementem  szopki  i  bardzo  ważnym
rekwizytem w jasełkach. Praprzyczyną, prawzorem jest gwiazda, która zabłysła nad
Betlejem i była drogowskazem tam, na polach betlejemskich i drogach Dalekiego
Wschodu; wskazywała dokąd i w jakim kierunku należy podążać. My zaś, którzy
przypominamy corocznie tę piękną dla ludzkości historię, możemy zaśpiewać:

Już noc okrywa świat, na niebie milion gwiazd,
Tajemny światła blask, jak łuna oblał nas.
To niebo zbliża się, do ziemi w chwili tej,
Grzeszników tu obdarzyć chce, do nieba wszystkich zwie.

W  gwiazdy  patrzymy  zawsze  i  chętnie.  Mędrcy  ze  Wschodu  przybyli  do
Jerozolimy  korzystając  ze  wskazówek, które  uczeni  wyczytali  w gwiazdach.  My
z astrologii  uczyniliśmy  bóstwo.  Patrzymy  w  gwiazdy,  aby  układać  horoskopy
i przepowiednie, chcemy znać swoją przyszłość. Nasze ludzkie oczekiwania co do
roli  i  znaczenia  gwiazd  w  dziejach  ludzkości  się  zmieniają.  Same  gwiazdy
niezmiennie milczą, pełne delikatności i uroku lśnią na nieboskłonie.

W zimową noc gwiazdy lśnią najjaśniej. Kto spośród nas nie spoglądał ciemną
nocą w rozgwieżdżone niebo i nie poczuł ogromnego wzruszenia, nie odczuł swej
maleńkości  wobec  niezmierzonego firmamentu niebieskiego. Stale  i  niezmiennie
suną  gwiazdy  po  niebie  wyznaczonymi  torami.  Jakże  ta  stałość  i  niezmienność
wydaje się niemożliwa w naszej ziemskiej egzystencji.

Nawet wychowany w kulturze chrześcijańskiej człowiek, dla którego wiara nie
jest  istotnym  elementem  życia,  podziwiając  nocą  niebo  usiane  gwiazdami,
powtórzy za Kantem: „Rozgwieżdżone niebo nade mną, a gwiazda sumienia (prawo
moralne) we mnie”. I w ten sposób sentencja Kanta – choć nie było to jego celem –
staje się drogowskazem kierującym nas ku Bogu.

Dopóki  będziemy  się  skupiać  nad  naszymi  troskami  i  całą  trudną  dla  nas
codziennością  –  dopóty  pocieszajmy  się  widokiem nieba  rozjarzonego  światłem
gwiazd. Podczas tych medytacji uświadamiamy sobie, jak wielkie jest Boże dzieło,
a wobec tej wielkości jakże małe wydaje się nasze cierpienie i ból, jak niewielki nasz
trud,  nasza  bezcelowa  –  jak uważamy  i  bez widoków na powodzenie  przyszłość,
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 nasze życie.

Przyjdź… zbawienie Jezu, spełń nam życzenie.
Objaw się nam w jasności i wybaw nas z ciemności.
Rozgłaszaj prawdę Bożą, niech serca się nie trwożą,
Wskaż drogę do zbawienia, naszego przeznaczenia!
Przyjdź, Chryste, Zbawicielu! Niech smętni się weselą,
Zgładź grzech i władzę jego i wybaw nas od złego!

Gwiazda  betlejemska  ma  specjalne  zadanie.  Ona  zwiastuje  początek  życia
Chrystusa, oświetla Go swym blaskiem i towarzyszy Mu do Wielkiego Piątku, kiedy
to w chwili śmierci Zbawiciela – ciemności ogarniają Ziemię.

Gwiazda,  która  zabłysła  nad  Betlejem  –  gwiazda  Bożego  Narodzenia  będzie
zawsze  najjaśniejsza  i  najpiękniejsza.  To  ona  swym  blaskiem  wprowadza  nas
w tajemnicę świąt  Narodzenia Pańskiego. Musimy się jej  bacznie  przyglądać, bo
jako  Boży  zwiastun  jest  naszym  przewodnikiem,  tak  jak  i  przed  tysiącami  lat
wskazywała  drogę  mędrcom  –  kieruje  nami  i  nam  przewodzi.  Spoglądajmy
w niebo.  Wtedy  gwiazda  przejmie  ster  naszego  życia.  Szczególnie  teraz, w czas
Adwentu i  Świąt  Narodzenia  Pana, kiedy w bieganinie  i  ferworze  przygotowań
chcemy zaspokoić wiele naszych zmysłów – spojrzenie naszych serc i oczu, powinno
być  skierowane  ku  górze,  a  my  –  rozglądamy  się  wokół.  Toniemy
w mieszczańskości Świąt Bożego Narodzenia. Ich istota stanowi tylko margines, jest
motywem, tłem przygotowań, ginie w ciemności.

Ale ciemności sprawiają, że gwiazdy lśnią o wiele jaśniej. Gwiazda wieczorna
o zmierzchu jest jeszcze słabo widoczna na nieboskłonie, ale w mroku nocy zaczyna
błyszczeć.

Tak  dzieje  się  też  z  gwiazdą  Narodzenia  Pana.  Zwiastunką  Bożej
wszechobecności  w  naszym  pełnym  zatroskania,  pośpiechu,  nieoczekiwanych
zdarzeń  życiu.  Im  więcej  różnych  zdarzeń  i  cierpień,  które  zaciemniają  naszą
codzienność, o tyle bardziej jaśnieje dla nas odwieczne Boże prowadzenie. Chciejmy
je tylko dostrzec, podnosząc wzrok ku górze.

Powinniśmy skorzystać z przykładu mędrców i pójść w ich ślady. Ufając wiedzy
historycznej,  kosmicznej  i  astrologicznej  w  istnienie  tego  jasnego,  świetlnego
punktu. Jeśli się na to zdecydujemy, musimy obrać kierunek. Jaki? Dokąd? Do Boga
– przede wszystkim. Gwiazdy będą naszymi przewodnikami.

Gwiazda  Bożego  Narodzenia  prowadzi  do  żłobka
Zbawiciela świata.

Znamy  również  inne  gwiazdy,  bardzo  ziemskie.  Znak
gwiazdy  wykorzystywany  jest  w  odznaczeniach,  tworzą
z niej  symbole ugrupowania, np. polityczne. Jakże  często
różne od chrześcijańskich są zadania i cele ludzi, którzy je
noszą  lub  firmują.  Prowadzą  do  rozlewu  krwi  i  do
przelewania łez.

Gwiazda betlejemska wskazuje nam życie, prowadzi do
dziecka, które leży w żłobie.

Gwiazdy  gasną  po  milionach  lat  świetlnych,  ale
gwiazda  z  pól  betlejemskich  oświetlała  także  krzyż  Zbawcy  i  Jego
zmartwychwstanie.  Była  z  Nim do  końca.  W ostatnim rozdziale  Biblii  czytamy:
„Nocy już  nie  będzie  i  nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słone–
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cznego, gdyż Pan Bóg, będzie im świecił” (Obj. 22,5).
Niechaj  gwiazda  Bożego  Narodzenia  prowadzi  nas  w  nieprzemijającą  radość

tegorocznych świąt Narodzenia Pańskiego.

Czy  wiesz,  gdzie  narodził  się  zwyczaj  wysyłania  kartek
bożonarodzeniowych z życzeniami? 

W Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Londynie, bo to właśnie
tam wysłano pierwsze kartki z życzeniami. W 1846 roku John
Horsley zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem:
„Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku”. Wydrukowano ich wówczas pięćdziesiąt, nie wiedząc,

jak zostaną przyjęte. W Wielkiej Brytanii narodził się także zwyczaj całowania się
pod wiszącą u sufitu jemiołą. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń.

Łucja Cholewik

Doktor teologii o doktorze teologii

W czwartek 27 listopada mieliśmy przyjemność gościć w parafii dr. Jerzego Sojkę,
który wygłosił prelekcję na temat znaczenia i wartości „Słowa Bożego” w teologii
ks. doktora Marcina Lutra. Zapoznał też przybyłych na spotkanie ze swoją książką:
„Czytanie Reformatora – Marcin Luter i jego pisma”, wydaną w tym roku nakładem
Wydawnictwa Luteranin w Wiśle. Ciekawa prelekcja i pasja, z jaką autor opowiadał
o  Reformatorze, były  zachętą  do  późniejszej  dyskusji, podczas  której  na  pytania
dyskutantów odpowiadał zaproszony gość, a także ks. dr Dariusz Chwastek. 

„Ponad  780 pism, prawie  2500  kazań  zawartych  w 57 tomach, w ponad  70
woluminach,  w  sumie  ponad  50  tysięcy  stron.  Oprócz  tego  12  tomów  listów,
6 tomów  „Mów  stołowych”  oraz  12  tomów  dokumentujących  prace  nad
przekładem Biblii na język niemiecki, czyli kolejnych 25 tysięcy stron. Tak wygląda
ujęty  w  liczby  dorobek  pisarski  Marcina  Lutra,  wydany  w  tzw.  Weimarskim
wydaniu krytycznym (WA).”  Słowa te  uzmysławiają, jak  płodnym autorem był
Reformator z Wittenbergi. Niestety zaledwie niewielki wycinek tych dzieł dostępny
jest  w  języku  polskim.  Najlepiej  chyba  podkreśla  to  fragment  recenzji  książki,
napisany przez  ks. bp. prof. Marcina Hintza:  „[…] książka znakomicie  wpisuje  się
w zapotrzebowanie  na  tego  typu  publikacje  od  lat  istniejące  w  środowisku
luterańskim, a myślę, że także poza nim. W polskiej literaturze brakuje takiej pozycji.
Monografia  nie  jest  pracą  wybitną,  opracowaniem  napisanym  tylko  dla
specjalistów, lecz  przede  wszystkim ma  charakter  popularyzujący  osobę  i  dzieło
Marcina Lutra, również dla szerokiego kręgu odbiorców”.

Tym  goręcej  zachęcamy  do  lektury!  Książka  jest  do  nabycia  w  kościele
w naszym punkcie z literaturą – w przystępnej cenie 20,00 zł.

*  *  *
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Jerzy  Sojka urodził  się  21  września  1984  r.  w  Cieszynie.  Jest  doktorem  nauk
teologicznych i adiunktem w Katedrze Teologii Systematycznej ChAT. Stypendium
doktoranckie odbył na wydziale teologicznym Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka
Wilhelma w Bonn. Pochodzi z Cieszyna, jest żonaty, mieszka w Warszawie.

Jolanta Janowska

CZYTANIE  REFORMATORA

Marcin Luter i jego pisma

Chęć zapoznania się z pismami Marcina Lutra stanowi z pewnością pragnienie
wielu wyznawców luterańskiego nurtu chrześcijańskiego. Ale to życzenie przerasta,
niestety, możliwości wielu potencjalnych czytelników…

Na szczęście, pojawiła się na luterańskim rynku wydawniczym książka, która
wychodzi  naprzeciw  potrzebom  tego  środowiska.  Już  sam  jej  tytuł  „Czytanie
Reformatora” zachęca do sięgnięcia po tę publikację. Jej autorem jest Jerzy Sojka,
doktor nauk teologicznych, pracownik CHAT-u w Warszawie.

Książka  „Czytanie  Reformatora”  ma  niezwykle  przejrzysty  układ  treści,  co
stanowi  niekwestionowaną  zasługę  autora.  Spuścizna  pisarska  Marcina  Lutra
została tu usystematyzowana i podzielona na cztery zasadnicze części poświęcone
kolejnym fazom rozwoju reformatorskiej myśli Marcina Lutra. 

Pierwszą część książki, POCZĄTEK, autor poświęca tekstowi najbardziej  chyba
brzemiennemu  w  skutki  dla  przyszłej  historii  Kościoła  Zachodniego  i  świata,
określanemu  tu  jako  tekst  symboliczny.  Chodzi  oczywiście  o  słynne  „95  tez
przeciwko odpustom” ogłoszonych 31 października 1517 roku.

Druga  część  książki,  PROGRAM  REFORMY KOŚCIOŁA,  zawiera  pisma  tzw.
programowe, z 1520 roku, odnoszące się do koncepcji przyszłej poważnej reformy
Kościoła.
Trzecia  część  z  kolei,  CHRZEŚCIJAŃSKIE  DZIAŁANIE,  prezentuje  pisma  objęte
wspólnym tytułem pism etycznych, które dotyczą praktyki chrześcijańskiego życia
i poruszają takie m.in. tematy jak: „dobre uczynki”, „małżeństwo”, „władza świecka”,
„gospodarka” czy „służba wojskowa”.
Czwarta część, NAUKA WIARY, koncentruje się na omówieniu wybranych tematów
z  obu  Katechizmów  Marcina  Lutra,  Małego  i  Dużego,  traktowanych  jako
fundament luterańskiego wyznania.

Wartościowe uzupełnienie książki stanowi wykaz obfitej bibliografii, obejmującej
zarówno teksty źródłowe, jak i opracowania.

Reasumując,  książka  Jerzego  Sojki  świetnie  popularyzująca  osobę  i  dzieło
Marcina Lutra jest jednocześnie przyjacielskim zaproszeniem czytelnika do podjęcia
samodzielnej lektury pism Reformatora z Wittenbergi.

Iwona Badowska
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Wspomnienie śp. Gustawa Henryka WOLFRAMA 

W sobotę 10 listopada w wieku 91 lat z doczesności do wieczności odszedł śp.
Gustaw  Henryk  WOLFRAM.  Nasz  zmarły  brat  urodził  się  2  sierpnia  1923  r.
w Warszawie  w  ewangelickiej  rodzinie  Ottona  i  Leokadii  WOLFRAM z  domu
HOFFMAN.  Odchodząc z  tego świata, pozostawił  żonę Henrykę z  domu Stephan,
córkę Beatę z mężem. Ponadto zostawił młodszego brata Alfreda z rodziną, a także
dalszą rodzinę i grono współwyznawców, sąsiadów i znajomych.

Przypominając sobie życiową drogę naszego zmarłego brata, należy powiedzieć,
że  urodził  się  w  rodzinie  rzemieślnika  (masarza)  w  przedwojennej  Warszawie.
Rodzice  zaplanowali  dla  swojego  syna  studia  medyczne.  Niestety  wojna
pokrzyżowała  te  plany.  Ale  nawet  gdyby  nie  wojna,  Henryk  stanąłby  przed
dylematem,  co  w  życiu  robić,  ponieważ  oczekiwania  rodziców  rozmijały  się

z  predyspozycjami  syna,  który  nie
przepadał za widokiem krwi. Natomiast
od  dziecka  lubił  majsterkować.
Zwłaszcza interesowały go samochody.
I  takie  też  okazało  się  jego  pierwsze
zajęcie  –  był  mianowicie  kierowcą
oficera  w  Wojsku  Polskim  jeszcze
w czasie  trwania  wojny.  Ponieważ
interesowały  go  wszelkiego  rodzaju
mechanizmy  (szczególne  zamiłowanie
miał  do  zegarków),  poszedł  tą  drogą,
zostając  ślusarzem  narzędziowym.  Tej
właśnie  profesji  pozostał  wierny  przez
niemal 50 lat życia, które przepracował
w  Zakładach  Mechanicznych  im.
Marcelego  Nowotki  w  Warszawie  –
dzisiaj już nieistniejących. 

Ponadto  Henryk  WOLFRAM od  zawsze  związany  był  ze  środowiskiem
ewangelickim.  Aktywnie  działał  w  powojennych  grupach  młodzieżowych.  To
w tym  środowisku  znalazł  swoją  pierwszą  żonę  Zofię  Leibrandt,  z  którą  zawarł
związek  małżeński  w  1950  r.  Małżeństwo  to  nie  przetrwało  próby  czasu  –
małżonkowie się rozwiedli. Ale również ze środowiska ewangelickiego wywodzi się
druga żona – Henryka Stephan, którą poślubił  w 1964 r. Małżonkom było  dane
przeżyć wspólnie 50 lat. 

Patrząc  na  inne  sfery  życia  codziennego,  warto  powiedzieć,  że  śp.  Henryk
WOLFRAM był „złotą rączką“ – potrafił niemal wszystko naprawić. Gdy czegoś nie
wiedział,  starał  się  dowiedzieć  i  nauczyć.  Od  lat  80-tych  minionego  wieku
aktywnie  uczestniczył  w  życiu  Parafii  Wniebowstąpienia  Pańskiego.  To
uczestnictwo  miało  bardzo  konkretny  kształt:  był  wieloletnim  członkiem  Rady
Parafialnej i Komitetu Parafialnego. Oprócz tego był bardzo aktywnym członkiem
tzw.  grupy  roboczej,  która  dokonywała  rozlicznych  napraw  i  modernizacji
w budynkach parafialnych w latach 80. i 90. Chciałbym podkreślić, że grupa robocza
pracowała w Parafii  co środę przez prawie 30 lat, nie pobierając za swoją pracę
wynagrodzenia. Zrezygnował z wspólnych prac w ramach grupy roboczej dopiero
wtedy, gdy pogorszył się jego stan zdrowia i ogólna kondycja. 
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Ostatecznie siły życiowe zaczął tracić miesiąc przed śmiercią. Można powiedzieć,
że  to  właśnie  wtedy  zaczęło  się  stopniowe  odchodzenie  –  dość  szybka  utrata
sprawności  oraz  zmącenie  świadomości.  Podkreślmy,  że  nasz  brat  odszedł  nie
cierpiąc, odszedł zgodnie z rytmem swojego wewnętrznego zegara. Odszedł „syty
swoich dni“. 

Henryk  WOLFRAM zostanie  zapamiętany  jako  człowiek  bardzo  pracowity
i obowiązkowy,  a  zarazem  skromny,  ciepły  i  życzliwy  ludziom,  wśród  których
niemal kwitł. Ale kochał także zwierzęta.

Oczywiście żył dla rodziny, której był oddany i której wartość potrafił  zawsze
docenić. Ale miał również czas dla swoich przyjaciół i znajomych, którzy mogli liczyć
na jego dobre słowo. Był człowiekiem radosnym i przyjaznym, chętnym do pomocy
w każdej sytuacji. Był powszechnie lubiany i szanowany! 

ks. Dariusz Chwastek

Boże Narodzenie 

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie
dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel
odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez

Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się
dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca (Tt 3, 4-7).

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Przywołane słowa są przypisane do czytań liturgicznych przeznaczonych na Boże
Narodzenie. Łatwo zauważyć, iż nie ma w nich realizmu rodem z Ewangelii wg św.
Łukasza,  nie  ma  w  nich  ani  jednego  słowa  o  żłóbku,  aniołach  czy  pasterzach.
Fragment  Listu  apostoła  Pawła  do  Tytusa  od  razu  konfrontuje  nas  z  czymś
głębokim: oto sam Bóg objawia istotę przyjścia na ziemię w sposób pełny: właśnie
w Jezusie Chrystusie! W historii zbawienia jest to wartość zupełnie nowa. Żaden
spośród autorów biblijnych nie pozostaje obojętny na to niebywałe wydarzenie. Na
przykład apostoł Jan mówi, iż Słowo stało się ciałem; autor Listu do Hebrajczyków
dodaje:  Bóg  przemówił  do  nas  przez  Syna;  natomiast  pasterze  za  aniołami
powtarzają: dziś się narodził nam Zbawiciel! 

Tak, Święta Narodzenia Pańskiego skłaniają do spojrzenia na narodzonego Jezusa
jako  na  objawienie  dobroci  i  miłości  Boga  do  nas.  Dziecię,  którego  urodziny
świętujemy, nie narodziło się z woli mężczyzny i kobiety. Poczęte i urodzone zostało
z  woli  Boga jako wyraz  Bożej  miłości  i  dobroci, które nie  znają  żadnych granic.
Dzięki temu Dziecięciu Bóg zwraca się do nas i jest Bogiem pośród nas. On nie
może się do nas zbliżyć bardziej niż uczynił to właśnie w Jezusie. 

Już  starotestamentowi  prorocy  nazywali  Jezusa  Immanuelem,  czyli  Bogiem
z nami. Z kolei imię Jezus znaczy: Bóg jest pomocą, Bóg jest Zbawicielem. I jako taki 
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szczęśliwie nie zabłysł tylko na chwilę niczym betlejemska gwiazda, lecz nadal trwa,
nieustannie się objawia i prowadzi nas przez życie. Przecież Bóg zbawił nas nie dla
uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Oznacza
to, że Jezus jako Zbawiciel jest Bożym darem dla nas, na który w żaden sposób nie
zasłużyliśmy!  W przyjściu  Zbawiciela  do  świata,  w  którym  żyjemy,  nie  chodzi
o wynagradzanie ludzkich zasług, lecz o objawienie się Bożej miłości do nas. Miłość
i dobroć  Boża  stale  nam  towarzyszą,  ogarniają  nas  i  wnikają  w  nasze  sprawy.
Słowem: przenikają całe życie. 

Bóg czyni to  dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia
przez  Ducha  Świętego,  którego  wylał  na  nas  obficie  przez  Jezusa  Chrystusa,
Zbawiciela  naszego.  Apostoł  Paweł  nawiązuje  do  chrześcijańskiej  praktyki
chrzestnej,  ponieważ  Chrzest  jest  namacalnym  znakiem  naszego  związku
z Chrystusem.  Chrzest  to  też  znak  początku  –  duchowych  narodzin.  To  znak
narodzenia się Chrystusa w nas. Czyż nowe życie nie rozpoczyna się tam, gdzie rodzi
się Chrystus? Tak, Boże Narodzenie to symbol codziennego rodzenia się Chrystusa
w nas dzięki mocy Ducha Świętego. Przecież nasze serca częstokroć niewiele różnią
się od betlejemskiej stajni. Często jak ona są pełne mroku i chłodu. Nasze duchowe
ubóstwo przypomina ubóstwo betlejemskiej szopy. Dlatego też jak Jezus w swoim
narodzeniu wniósł  w nasz  świat  światło i  nadzieję zbawienia, tak również  przez
ciągłe rodzenie się Chrystusa w naszych sercach wnosi  On w nasze życie swoje
światło  i  nadzieję.  Dlatego  znaczenie  Bożego  Narodzenia  można  sprowadzić  do
jednego zdania: oto Bóg ukochał ludzi – każdą i każdego z nas – w sposób głęboki
i niepowtarzalny. 

Ów dar  miłości  i  dobroci  Bożej  dla  nas  nie  jest  identyczny  z  darami, jakimi
obdarowujemy  się  po  kolacji  wigilijnej.  Mówiąc  oględnie,  jakkolwiek  nasze
podarunki mają dla nas niebagatelne znaczenie, na ogół są przemijające. Natomiast
dar Boga nie ulega niszczącemu działaniu czasu. On pozostaje zawsze ten sam. Syn
Boży przyszedł na świat i stał się ludzkim dziecięciem, aby człowiek mógł się stać
dziecięciem Bożym. A zatem w Betlejem Bóg staje się Człowiekiem, dzięki któremu
stajemy  się  dziedzicami  wiecznego  życia.  To  powiązanie  jest  ważne.  Gdybyśmy
mówili  o  narodzeniu  Jezusa  bez  związku  z  naszą  sytuacją  wobec  Boga,
przeoczylibyśmy  rzecz  rozstrzygającą  w  relacji  człowieka  z  Bogiem:  przecież
nazywanie  Boga  Ojcem  bez  wydarzenia  narodzin  Syna  Bożego  jako  Jezusa,
w postaci prawdziwego człowieka i bez wiary w Niego, byłoby nieporozumieniem.
Krótko  mówiąc,  możemy  się  czuć  dziećmi  Bożymi  tylko  dlatego,  że  Syn  Boga
zechciał stać się naszym Bratem. 

Boże Narodzenie daje powód do radości nie tylko ze względu na to, że przed
wiekami Zbawiciel wszedł do ludzkiego świata, lecz także dlatego, że ten Zbawiciel
przyszedł i dla nas. Przez Ducha Świętego już teraz może On być naszym życiem.
I tyle jest w nas tego życia, ile jest w nas Chrystusa. On przyszedł, aby zmieniać
nasze życie zawsze na lepsze. Przyszedł, byśmy mogli być światłością świata i solą
ziemi. Amen.

ks. Dariusz Chwastek

Warszawa, w grudniu 2014 r. 
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A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego […] (J 1, 14).

Szanowni Państwo, 

ponieważ zbliżają się Święta Narodzenia Jezusa Chrystusa oraz Nowy Rok,
pragniemy  nawiązać  do  starochrześcijańskiego  zwyczaju  obdarowywania  się
dobrymi życzeniami. 

Życzymy  zatem  zdrowych,  radosnych  i  pełnych  rodzinnego  ciepła  Świąt
Bożego Narodzenia. Niechaj głębokie przeżycia związane z Wigilijnym Wieczorem
i dniem Narodzenia Pańskiego przyniosą niezachwianą nadzieję i będą źródłem sił
duchowych na dziś oraz na cały nadchodzący Nowy 2015 Rok. 

Niechaj narodzony i obecny z nami Zbawiciel – Jezus Chrystus – nieustannie
obdarza nas swoim pokojem i błogosławieństwem.

ks. dr Dariusz Chwastek Paweł Niemczyk 

             proboszcz         prezes Rady Parafialnej

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2014

W kołysce ziemi obiecanej...

W kołysce Ziemi Obiecanej
Niczego się nie zapomina
Cudem jest każdy zmierzch i ranek,
A każde słowo - to nowina.
W kołysce Ziemi Obiecanej
Dziewica porodziła Syna.

Uwierzyli władcy
I uwierzył lud
Znać najwyższy czas był
Na ten cud.

Nikt się nie zdziwił, choć zachwycił
I nikt nie zwątpił, choć zatrwożył,
Gdy niebem wędrowały wici
A ziemią pył spod stóp się płożył.
Nikt się nie zdziwił, choć zachwycił
Że się człowiekiem stał - Syn Boży.

Uwierzyli władcy
I uwierzył lud
Znać najwyższy czas był
Na ten cud.

Porządek świata się odmienił
W ów pierwszy dzień pierwszego wieku,
Bo stał się jasny sens cierpienia:
Okowy na relikwie przekuł.
Porządek świata się odmienił -
Odtąd nadzieja jest w człowieku.

Uwierzyli władcy
I uwierzył lud
Znać najwyższy czas był
Na ten cud.

Zarazem nic się nie zmieniło,
Rzekami płyną krew i łzy,
Ręce się myje, jak się myło,
I z ofiar dobrowolnych drwi;
  Czci się nadzieję, wiarę, miłość
  I to się trwoni, co się czci.

Roztrwonili władcy,
I roztrwonił lud.
Znów najwyższy czas, by
Stał się cud

Jacek Kaczmarski 
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Ks. mjr Karol Messerschmidt

 Moja służba Bogu w Kościele, 
Ojczyźnie w Wojsku

1. Moje wspomnienia ze służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim

Część czwarta

1  września  1939  r.  około  godziny  piątej  rano  zbudziły  mnie  trzy  ogromne wybuchy,
następujące prawie równocześnie po sobie oraz brzęk rozsypującego się po pokoju szkła
z szyb okiennych. Na wpół przytomny wyskoczyłem z łóżka jak z procy, ogarnąłem się jako
tako i pędem zbiegłem z pierwszego piętra plebanii na parter. W odległości około 50 m od
plebanii już na terenie parku – naprzeciw plebanii ujrzałem trzy leje po bombach i mnóstwo
gałęzi,  które  strącił  podmuch powietrza. Ciekawe, że  poprzedniego dnia w tym właśnie
miejscu  znajdowały  się  ukryte  wśród  drzew  tabory  wojskowe.  Na  szczęście  w  czasie
bombardowania  parku  już  ich  nie  było.  W tej  samej  odległości  od  lejów  co  plebania
znajdował się kościół. Stracił on od podmuchu powietrza z jednej strony wszystkie szyby,
z drugiej tylko część. Gdy wróciłem na plebanię i włączyłem radio, usłyszałem komunikat
wojenny, że wojska hitlerowskie w wielu miejscach przekroczyły granice Polski, bombardują
miasta i wsie, stacje kolejowe, lotniska i mosty. Tak Hitler rozpoczął najazd na Polskę. Stał się
on początkiem II wojny światowej. Grodno, pięknie położone nad Niemnem stutysięczne
miasto, znajdowało się zaledwie 100 km od granicy Prus Wschodnich. Stamtąd nadlatywały
nad  miasto  prawie  przez  cały  dzień  samoloty  niemieckie,  które  atakowały  mosty  na
Niemnie, a w mieście koszary, tory, dworzec, park i inne większe obiekty. Inne samoloty
leciały  dalej  na  wyznaczony  cel.  Artylerii  Przeciwlotniczej  prawie  nie  było,  a  z  ognia
karabinów maszynowych lotnictwo nieprzyjacielskie niewiele sobie robiło. Już pierwszego
dnia wojny od wczesnego rana wyglądało to tak, że zanim doszedłem po pobory do szpitala,
musiałem kilkakrotnie się kryć. A ten odcinek mej drogi wynosił zaledwie I kilometr.

Wybuch  wojny  wywołał  w społeczeństwie  panikę.  W jej  wyniku  ludzie  stawali  się
przesadnie podejrzliwi. Słali do wojska i do władz państwowych mnóstwo donosów. Ja też
padłem  ich  ofiarą.  Oto  5  września  zjawił  się  u  mnie  nieoczekiwanie  komisarz  policji
w towarzystwie trzech policjantów. Przedstawił mi na piśmie wydany przez starostę nakaz
przeprowadzenia  przez  policję  rewizji  w  moim  kościele.  Donos  zawierał  meldunek
o istnieniu w kościele ewangelickim składu broni, zdeponowanej jakoby przez V kolumnę.
Kościół należał do cywilnej parafii, a ja od pewnego czasu byłem tej parafii administratorem.
Pełen oburzenia zadzwoniłem do starosty Walickiego, protestując przeciw jego nakazowi.
Starosta mi wyjaśnił: ja wiem, że w kościele księdza nie ma żadnej broni, ale poprzez rewizję
niech się o tym dowie społeczeństwo. W interesie księdza leży ta rewizja. Starosta mnie
przekonał. Zgodziłem się na rewizję. Ale na wszelki wypadek, aby nie było podrzutu broni
przez  policję,  obstawiłem  każdego  policjanta  po  jednym  z  kapelanów  prawosławnych
i wojskowego rabina, sam zaś  pilnowałem komisarza w czasie  rewizji. Dokładna rewizja
odbyła się we wszystkich pomieszczeniach kościoła. Oczywiście niczego nie znaleziono. Po
rewizji komisarz zaczął mnie grzecznie przepraszać za tę niepotrzebną wizytę policji i chciał
prędko odejść, ale  ja  i  uczestniczący  w rewizji  kapelani,  zażądaliśmy spisania  protokółu
rewizji z oświadczeniem policji, że żadnej broni w kościele nie było. Ciekaw byłem, kto ten
donos do starosty wysłał. Starosta nie wiem, czy naprawdę nie wiedział, czy chciał się od
odpowiedzi uchylić. Powiedział tylko, że donos był niepodpisany. Na to odpowiedziałem
panu staroście, że anonimowe pisma wrzuca się do kosza od śmieci.

Nadszedł dzień 13 września – dzień ewakuacji. Ciężki to był dzień dla mnie. Z wielkim
bólem w sercu opuszczałem Grodno. Wiadomo – wojna. Zdążyłem już bardzo głęboko wros-
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nąć w to miasto. Tu przecież zacząłem swą pracę. Nowe radosne życie. Praca przynosiła mi
pełne  zadowolenie.  I  ta  w  wojsku  i  ta  w  cywilnej  parafii.  Praca  moja  znajdowała  też
uznanie.  Były  widzialne  jej  owoce.  Zarówno  w  garnizonach  DOK  III,  jak  i  w  Korpusie
Ochrony  Pogranicza.  Na  terenie  parafii  zorganizowałem  naukę  religii,  wprowadziłem
wykłady  biblijne.  Utworzyłem  Koła  Opieki  nad  Żołnierzem  Ewangelikiem  w  Grodnie
i Wilnie. Odremontowałem starą i nową plebanię. Starą za pieniądze pożyczone, nową za
wojskowe. Zamieszkałem w pięknej  nowej  plebanii.  Wszystkie te  zmiany były  owocem
trudu i wkładu serca. Ta przeklęta wojna wyłączyła mnie z pełni młodego i twórczego życia.
Ewakuacja – czułem to dobrze – będzie pożegnaniem z Grodnem na zawsze. Tak się też
stało. Wyjechałem pociągiem 14 września do Wilna. Oczywiście nocą, aby uniknąć ataków
lotniczych. Udało się. Ale nad Wilnem miałem samoloty codziennie nad głową. W Wilnie
poza tym nie miałem dachu nad głową. Poczciwy ks. Paweł Dilis – kolega uniwersytecki,
proboszcz  parafii  reformowanej,  przyjął  mnie  do  swego  mieszkania  na  kwaterę  przy  ul.
Zawalnej 22. Gościł mnie serdecznie. Ale czułem brak swego domu. Całym moim majątkiem
była teraz  niewielka walizeczka z  niewielką zawartością  najpotrzebniejszych rzeczy. A za
mną chodziło Grodno. Moja parafia, moi bracia w zielonych mundurach. A nocami nękały
mnie pytania, co przyniesie jutro i dni następne. Wszystko wskazywało na to, że to mogą
być  dni  złe.  Bez  ojczyzny,  bez  Kościoła,  bez  rodziny.  Przynajmniej  czasowo.  Wierzyłem
jednak,  że  o  ostatecznym  zwycięstwie  zdecyduje  ostatnia  zwycięska  bitwa.  I  na  nią
czekałem i w nią wierzyłem. Jak się okazało nie na próżno.

Była  niedziela  17  września  1939  r.  Nabożeństwo  w  kościele  przy  ul.  Niemieckiej  9
w Wilnie  odprawiał  ks.  Loppe.  Po  jego  zakończeniu  wracaliśmy  razem  z  księdzem  na
plebanię.  Nagle  zabiegł  nam  drogę  jeden  z  parafian.  Ogromnie  roztrzęsiony  krzyknął:
radzieckie czołgi jadą na Wilno! Już są blisko! Pożegnałem się więc natychmiast z Ks. Loppe
i ile sił w nogach popędziłem do sztabu DOK III. Niestety drzwi do gmachu sztabu zastałem
zamknięte. Gdy na moje dobijanie je otworzono, ujrzałem cywila, który mi oświadczył: Już
w nocy sztab ewakuował się przez Mejszagołę na Litwę. Z miejsca zorientowałem się, że
sztab nie miał czasu mnie o ewakuacji powiadomić. Byłem ciekaw, czy ten sam los spotkał
innych kapelanów. Skierowałem więc natychmiast swe kroki do siedziby duszpasterstwa
katolickiego. Zastałem w nim cały  skład  kapelański, czyli  dziekana i  dwóch kapelanów.
Okazało się, że sztab też o nich zapomniał. Zaczęliśmy się zastanawiać co robić w tej sytuacji.
Dziekan radził nam pójść w ślad za sztabem DOK III na Litwę. Sam zdecydował się pozostać
ze  względu  na  swój  wiek  na  miejscu.  Więc  ruszyliśmy  w  pościg  za  sztabem.  Gdy
opuszczaliśmy  Wilno,  była  godzina  16-ta.  Siąpił  drobny  deszcz  i  zaczęło  szarzeć.  Prawie
w całym  mieście  paliły  się  już  lampy  uliczne.  Po  drodze  włączyliśmy  się  w  nurt
maszerujących przez Mejszagołę oddziałów policyjnych, różnych drobnych grupek żołnierzy
i pewnej  liczby  cywilów.  Droga  była  pagórkowata.  Gdy  wchodziliśmy  na  ich  szczyty,
widzieliśmy  tonące  w  świetle  miasto.  Gdy  schodziliśmy  w  dół,  miasto  znikało  z  pola
naszego widzenia. Z miastem mieliśmy też łączność inną. W odstępach chyba godzinnych
rozlegało  się  w  nim  swym  hukiem  pojedyncze  działo.  Chyba  w  ten  sposób  działo
informowało maszerujące oddziały, że miasto jest jeszcze wolne. Może po dwóch godzinach
marszu dopędził nas wojskowy motocykl z przyczepą, z którego żandarm donośnym głosem
przekazywał nam rozkaz komendanta garnizonu: wracać do kwater! Motocykl pojechał do
przodu, a myśmy zatrzymali się na chwilę, aby zdecydować, co dalej robić. Postanowiliśmy
po  namyśle  maszerować  dalej  na  Mejszagołę.  Może  po  godzinie  marszu  zatrzymał  nas
posterunek  wojskowy.  Przy  świetle  latarek  elektrycznych  okazywaliśmy  legitymacje
kapelańskie.  Major,  który  nas  legitymował,  radził  nam  wracać  do  Wilna.  Dwóch  z  nas
zawróciło,  jeden  poszedł  dalej.  Maszerowaliśmy do  Wilna, co  sił  w  nogach.  Chcieliśmy
osiągnąć miasto przed wkroczeniem do niego wojsk sowieckich. Niestety nie zdążyliśmy.
Najpierw musieliśmy pokonać most Zielony, który był zabarykadowany. Gdy dobiegliśmy
do ul. Mickiewicza, w mieście już toczyły się potyczki. Słychać było strzały dział i karabinów
maszynowych.  Ulicami  jechały  czołgi  i  półciężarówki  z  sowieckimi  żołnierzami,
trzymającymi broń gotową do strzału.

Ciąg dalszy nastąpi...
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Z żałobnej karty:    20 listopada pożegnaliśmy śp. Gustawa Henryka Wolframa,
który zmarł 10 listopada 2014 r. w wieku 91 lat.

Boże Narodzenie

Kiedy dziecko się rodzi i na świat przychodzi
 Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
 I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi

 Że boi się człowiekiem być. I że być musi
 Wokół radość. Kolędy szeleszczące złotko

 Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
 I śmiech matki – bo dziecko przeciąga się słodko

A ono się układa do krzyża swojego

Ernest Bryll

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:

Pani Halinie SZKUDLARZ - 5 grudnia,
Pani Zofii TWORZYŃSKIEJ – 9 grudnia,
Pani Marii WÓJTOWICZ – 10 grudnia ,

Pani Alicji RONDIO – 13 grudnia,
Pani Zofii LEIBRANDT – 20 grudnia,

Panu Jackowi WILCZUROWI – 24 grudnia,
Pani Mirosławie RDZANEK – 26 grudnia,
Panu Witoldowi HOLTZOWI – 27 grudnia,

Panu Mieczysławowi WOLFFOWI – 27
grudnia.

Oby wszystko, co jest we mnie, obrócić się mogło ku Twojej chwale. Obym nigdy nie
zaznał rozpaczy, bo jestem pod Twoją ręką, a w Tobie jest pełnia siły i dobroci.

(Dag Hammarskjöld. Drogowskazy)
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Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie

Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza Parafia” rok I nr 8/2014

Wszyscy na Ciebie czekamy!

Adwent  to  czas  radosnego  oczekiwania.  Czekamy,  zapalając  kolejne  świece
w adwentowym  wieńcu  i  otwierając  okienka  w  kalendarzu  z  czekoladkami.
Czekając, robimy porządki, uczymy się kolęd, pieczemy pierniczki i chcemy, żeby
w naszych domach było bardzo wyjątkowo. A czy Wy wiecie, na co tak właściwie
czekamy?  Na prezenty pod choinką? Czy aby na pewno tylko na prezenty?

Kochani,  na pewno już to wiecie, że nadchodzący czas związany jest z Bożym
Narodzeniem. Maria i Józef byli  w dalekiej podróży. Musieli  się zatrzymać na
nocleg,  ale  niestety  nie  było  dla  nich  nigdzie  miejsca.  Schronienie  znaleźli
w Betlejem w bardzo biednym miejscu, w stajence wśród pasterzy i zwierząt.

„I  gdy  tam  byli,  nadszedł  czas,  aby  porodziła.  I  porodziła  syna  swego
pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i  położyła go w żłobie, gdyż nie
było  dla  nich  miejsca  w  gospodzie.  A  byli  w  tej  krainie  paserze  w  polu
czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim” 
Ewangelia Św. Łukasza 2, 6-8.

Na wielu  rysunkach  przedstawiających  Bożonarodzeniową Stajenkę  –  widzimy
rodziców pochylonych nad maleńkim dzieckiem, otoczonych pasterzami z bydłem
i owcami. Bydło rogate – to woły, krowy, muły i kozy. Nie może zabraknąć tych
zwierząt w naszym „Biblijnym ZOO”.
Bydło,  w  opisywanych  w  Biblii  czasach,  było  bardzo  ważne.  Zwierzęta
dostarczały  ludziom  pożywienia:  dawały  mleko,  masło,  śmietanę  i  mięso.
Wykorzystywano je do dźwigania i przewożenia towarów oraz do pracy w polu.
Wielkość stada świadczyła często o zamożności gospodarza.
Do tradycji związanych z nadchodzącymi świętami należą Jasełka. Co roku dzieci
w  naszej  parafii  przygotowują  przedstawienie  historii  Narodzin  Jezusa.
Przebierają się za Marię, Józefa i pasterzy, aby przypomnieć, jak to wyglądało.
Uczą się też śpiewać pieśni o tych urodzinach, czyli kolędy. Przygotowania już
trwają.  A Wy znacie  jakieś  kolędy? Poproście  dorosłych o wspólne śpiewanie.
Czas najwyższy przypomnieć sobie słowa:

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, Że Panna czysta, porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi, Anieli grają, Króle witają. Pasterze

śpiewają, bydlęta klękają, Cuda, cuda ogłaszają”.



„W nędznej szopie urodzony, 
Żłób Mu za kolebkę dano. 

Cóż jest, czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano;”





Krzyżówka

Miasto, w którym urodził się Jezus
Świąteczna pieśń o Narodzeniu Jezusa
Służyło jako łóżeczko w stajence
Biały do dzielenia się na święta
Tradycyjne drzewko z bombkami
Budynek gospodarski wysłany sianem
Zwierzę, które daje mleko
Różne zwierzęta ze stajenki
Czas oczekiwania na narodziny Jezusa
Pilnowali bydła
Zapalana w 4 kolejne niedziele 
Adwentowy ze świecami
Mama Jezusa
Tata Jezusa

Dnia 21 grudnia odbędą się nasze parafialne jasełka. 
Zapraszamy wszystkie dzieci i opiekunów na przedstawienie, 

które przygotowują nasi uczniowie. 
Wszystkim Dzieciom, ich Rodzicom i Dziadkom życzymy pełnego

przeżywania czasu Adwentu i wielkiej radości z Bożego Narodzenia!


	W kołysce ziemi obiecanej...

