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Hasło miesiąca: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
Królestwa Niebios. Mt 18, 3

Elżbieta Byrtek *                Budujcie jeden drugiego

Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych,
podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt

nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem
i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie;
taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście.
Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.

Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was
w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez

nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was
powołuje; On też tego dokona (1 Tes 5, 14-24).

Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie,

Pierwszy List do Tesaloniczan ap. Paweł napisał najprawdopodobniej około roku
50.  naszej  ery  –  jest  to  jednocześnie  jeden  z  najstarszych  tekstów  Nowego
Testamentu.  Minął  prawdopodobnie  rok  od  czasu,  gdy  ap.  Paweł  ze  swoimi
towarzyszami Tymoteuszem i Sylwanusem przebywali w Tesalonikach, przynosząc
tam Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Tesaloniczanom głosili kazania, przebywali
z nimi, wspólnie świętowali Komunię Świętą. To był bogaty w wydarzenia czas.
Sam ap. Paweł powiada, że zostawił tam bliskich sercu, których zawsze z radością
wspomina i troszczy się o nich. Wysłał więc ponownie do tego miasta Tymoteusza,
a gdy ten wraca i przynosi wiadomości o rozwoju zboru, wtedy ap. Paweł chwyta
za pióro i pisze tekst, który dziś możemy odczytać jako pewnego rodzaju kazanie.
Zbór w Tesalonikach w tamtych czasach nie posiadał swoich „czterech ścian” czy
pomieszczeń – spotkania odbywały się w prywatnych domach. Ap. Paweł pragnie,
by ten zbór stawał się coraz silniejszy i  mówi „budujcie jeden drugiego”, a jego
wskazówki  mają  tę  budowlę-zbór  wzmocnić.  Przy  tych  słowach  przychodzą  do
głowy skojarzenia dotyczące budowania domu, często nawet tym, którzy się na
tym  wcale  nie  znają.  Szacunek wobec  współwierzących  można  przyrównać  do
zaprawy  murarskiej,  której  zadaniem  jest  łączenie  cegieł  czy  innego  budulca.
Modlitwa  i  wdzięczność jest  jak  okrywający  budowlę  dach, a  napominanie jak
ściana nośna, wnętrze ma wypełniać pokój, który też rozchodzi się na zewnątrz. Taki
opis dobrze pasuje do naszego rozumienia pojęcia „kościół” jako budowli, a także
jako wspólnoty. To Kościół bez murów obronnych, bez uzbrojenia, taki, który przez
wieki rósł i rozprzestrzeniał się na cały świat. Ta wspólnota nie zamykała się, lecz



była  otwarta  zgodnie  z  zaleceniem  ap.  Pawła,  który  radził:  „wszystkiego
doświadczajcie,  co  dobre,  tego  się  trzymajcie”.  Cała  gama  wskazówek  apostoła
dotycząca  zboru-kościoła  skłania  do  wysnucia  wniosku, zgodnie  z  którym  nasz
dom-zbór-kościół jest tak mocny jak jego najsłabszy element.

„Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za zło nie oddawał…”, „Od wszelkiego rodzaju
zła z dala się trzymajcie” – ap. Paweł pisał w ten sposób, bo wiedział, że chrześcijanie
byli  i  będą  konfrontowani  z  przejawami  zła.  Nawoływał  więc  do  zachowania
dystansu.

Tekst biblijny, który jest podstawą tego rozważania, został napisany prawie dwa
tysiące lat temu. Czy jako taki ma dla nas jeszcze znaczenie? Przecież tak wiele się
zmieniło – i okoliczności, i  czas, i  ludzie… Poza tym rada Apostoła by napominać
innych,  wydaje  się  nieaktualna  –  kto  dziś  napomina?  Pocieszanie,  bycie
wielkodusznym – oczywiście, to moja codzienność – powie wielu ludzi.

We wskazówkach Pawła znajdujemy również słowa: „radujcie się, módlcie się,
dziękujcie”,  bez  nich  rzeczywiście  nie  można  wyobrazić  sobie  życia
chrześcijańskiego.  „Ducha  nie  gaście”  –  rada, która  sprawia,  że  to  „kazanie”  ap.
Pawła  nie  zamyka  się  tylko  do  moralnych  wskazań,  lecz  także  pozwala  trwać
wierzącym  we  wspólnocie  wierzących-Kościele.  Nasi  poprzednicy  „ducha  nie
gasili”, „wszystkiego doświadczali, dobrego się trzymali…”. Te rady pozostają więc
współcześnie aktualne i elementarne!

Zarówno  okazywanie  radości,  nieustanna  modlitwa,  a  także  wdzięczność
wydają  się  trochę  staromodne,  a  czasem  wręcz  ich  okazywanie  zawstydza.
Przypomnijmy sobie zachowanie dziecka, które powinno podziękować – zazwyczaj
musi  mu  o  tym  przypomnieć  rodzic  i  bardzo  często  słowo  „dziękuję”  jest
wypowiedziane  ze  wstydem. Nierzadko podobnie bywa z  dorosłym, ale  ten już
lepiej  umie zamaskować zawstydzenie. Jakże często zapomina się o okazywaniu
i wyrażeniu wdzięczności za to, co każdego dnia otrzymujemy, czy za to, że możemy
swobodnie,  w  pięknych  kościołach  czy  pomieszczeniach  spotykać  się,  słuchać
Słowa Bożego i swobodnie o nim dyskutować. Współcześnie nawet psychologowie
powtarzają: chcesz być szczęśliwy – bądź wdzięczny.

Na zakończenie przytoczę pewną historię: 

Król pewnego państwa codziennie otrzymywał różne prezenty, codziennie też
żebrak przynosił mu jabłko, a król bez większego zainteresowania odkładał je do
koszyka. Pewnego dnia małpa złapała jedno z tych jabłek, ugryzła i od razu wypluła,
w wyplutym kawałku ukryta była piękna perła. Król kazał natychmiast wezwać
żebraka,  który  odpowiedział:  Panie  przynosiłem  ci  codziennie  jabłko,  codziennie
nowe jabłko, a ty wkładałeś je kosza. Masz tak wiele rzeczy i bogactw, że zwykła
rzecz cię nie cieszy, nie dostrzegasz, nie doświadczasz niezwykłej wartości prostych
rzeczy i wydarzeń.

Napominajmy, pocieszajmy, bądźmy wielkoduszni, nie oddawajmy złem za zło,
czyńmy dobrze, radujmy się, módlmy się, dziękujmy i … Ducha nie gaśmy. Amen.

*  Elżbieta  Byrtek  wykłada  teologię  praktyczną  w  Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej  oraz
prowadzi lekcje religii w Parafii E-A Świętej Trójcy w Warszawie.
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Szanowni Państwo, 

począwszy  od  1  października  2015  r.  grono  pracowników  i  wolontariuszy  naszej  Parafii
zostanie  poszerzone  o  nową  osobę.  Swoją  służbę  rozpocznie  u  nas  mgr  teologii
ewangelickiej  –  Pani  Marta  ZACHRAJ,  która  decyzją  Biskupa Kościoła, ks.  Jerzego  SAMCA,
została  skierowana  na  praktykę  kościelną  „celem  zapoznania  się  z  całokształtem  pracy
duszpasterskiej  i  administracyjnej”  (§  225  Pragmatyki  Służbowej  Kościoła  E-A  w  RP).
Praktyka  Pani  Marty  ZACHRAJ w  naszej  Parafii  stanowi  kontynuację  jej  służby  pełnionej
dotychczas w Parafii ewangelickiej w Piszu. 
Serdecznie zapraszam Panią Martę do naszej Parafii  oraz do współpracy! Z serca życzę jej
przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, a  także  dobrego startu w nowym miejscu
służby, a wraz z upływem czasu – wiele satysfakcji i radości z pracy.

Niech mi będzie wolno w tym miejscu wyrazić jeszcze gorącą prośbę o ciepłe i życzliwie
przyjęcie  naszej  Praktykantki.  Proszę  o  okazanie  jej  zaufania  i  zainteresowania.  Bądźmy
wobec niej cierpliwi i wyrozumiali, co będzie miało znaczenie zwłaszcza na początku naszej
współpracy. Bądźmy jej pomocni oraz módlmy się za nią. 

Więcej  na  temat  osoby  i  zainteresowań  naszej  Praktykantki  można  się  dowiedzieć
z wywiadu, jaki przeprowadził Pan Paweł Niemczyk – Prezes Rady Parafialnej. 

ks. dr Dariusz Chwastek

Wywiad z panią Martą Zachraj, absolwentką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
praktykantką w Piszu

PN: Pani Marto, skąd pani pochodzi?
MZ: Pochodzę z Górnego Śląska, z małej wsi Pielgrzymowice w powiecie pszczyńskim, a do
parafii należałam w Golasowicach. Tam byłam chrzczona, konfirmowana, tam rozpoczęłam
moją pierwszą działalność na  rzecz Parafii.
PN: W jakich latach studiowała pani na Akademii?
MZ: Zaczynałam w 2007 roku, potem zrobiłam rok przerwy, wyjechałam na wolontariat do
Islandii. Pracowałam w kościele Glerárkirkja, na północy w Akurerii. To była zróżnicowana
praca, głównie z dziećmi i młodzieżą. Po roku wróciłam i dokończyłam studia.
PN: Czy nauczyła się pani islandzkiego?
MZ:  Troszeczkę,  ale  już  zdążył  „zardzewieć”,  ponieważ  upłynęło  już  prawie  8  lat.  Poza
Islandzkim  ważnym  był  angielski,  dlatego  że  Skandynawowie  bardzo  dobrze  mówią
w języku angielskim. Na Islandii stacjonowały przez długie lata wojska amerykańskie. Tak,
że nie było to strasznie trudne. I spędziłam tam cały rok.
PN: Czy nie było tam smutno?
MZ: Nie, dzięki osobom, z jakimi przyszło mi dzielić roczny pobyt w Islandii. Trafiłam na
zespół trzech młodych dziewczyn, Niemka, Austriaczka i Francuzka. My ze Steffi, Austriaczką
pracowałyśmy w Kościele Glerárkirkja, Elsa, Francuzka w Caritasie, a Anke Niemka w Armii
Zbawienia, prowadzonej przez Islandzki kościół Ewangelicki.
Tak  dobrze  się  zgrałyśmy,  że  rok  minął  szybko  i  przyjemnie.  Do  dzisiejszego  dnia
utrzymujemy kontakt ze sobą, spotykamy się.
PN: A studia ma pani zakończone?
MZ: Tak, szczęśliwie zakończone magisterką.
PN: Jaki był temat pani pracy magisterskiej?
MZ: Fundusze Unii  Europejskiej  w wykorzystaniu osób prawnych Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Polsce.
PN: O, to ciekawe, to się może nam przydać w parafii.
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Wiemy, że pracowała pani również w Parafii w Poznaniu.
MZ: Tak, byłam tam w okresie po śmierci ks. proboszcza Raszyka, na prośbę ówczesnego
wikariusza ks. Wojtek Płoszek. Podczas tej praktyki prowadziłam głównie lekcje religii oraz
szkółki  niedzielne, to był intensywny okres: od czwartku do niedzieli byłam w Poznaniu,
a od poniedziałku do środy w Warszawie. Miało to miejsce na moim piątym roku studiów.
Byłam tam do czasu wyboru ks. Marcina Kotasa na proboszcza, następnie od 3 maja 2013
roku na piątym roku zostałam skierowana do pracy w Parafii Pisz.
PN: W pewnym sensie została pani odebrana ks. Kotasowi, a przydzielona ks. Pyszowi ?
MZ: Tak, kolegom z roku.
PN: Widzę tu pewne „zazębienie” najpierw ks. Marcin Kotas był u nas, teraz jest w Poznaniu.
Pani jest tym łącznikiem, który z Poznania trafił do Pisza, a teraz wróci pani do Warszawy.
W czym się pani specjalizuje w pracy parafialnej?
MZ: Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, nie powiem panu, że z młodzieżą, z dziećmi,
z dorosłymi, z osobami starszymi. W polskim kościele luterańskim nie ma takich specjalizacji.
Jeśli  mogę  mieć  porównanie  z  kościołem  niemieckim,  czy  islandzkim,  gdzie  są  nawet
specjalne studia – dodatkowy rok – gdzie ludzie uczą się, jak pracować na rzecz danej grupy.
W Polsce niestety tego brakuje. My musimy być od wszystkiego.
W Poznaniu pracowałam głównie z dziećmi i młodzieżą, lekcje religii, spotkania dla osób
zainteresowanych kościołem luterańskim. Tutaj w Piszu pracuję na każdej płaszczyźnie, od
prac fizycznych do prac jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy. Tak, że
jestem „do wszystkiego”...
PN: Jest pani wszechstronna. Czy Pani  wyraziła chęć przejścia do innej parafii, czy to się
zbiegło w czasie?
MZ: Ks. bp Samiec zaprosił cały V rok na rozmowę, również i mnie, to było przyjemne, że
została  zauważona  moja  praca,  moje  zaangażowanie,  bo  poza  zwykłym  studiowaniem
udzielałam  się  w  Światowej  Federacji  Luterańskiej,  działałam  na  rzecz  ekumenii  u  nas
w kościele, zawsze na studiach coś miałam dodatkowego.
PN: Działalność ekumeniczna na jakim poziomie?
MZ:  Głównie  współpracowałam  z  ks.  Ireneuszem  Lukasem,  gdy  trzeba  było  coś
zorganizować.
Podczas rozmowy z ks. Biskupem padło pytanie, dokąd bym chciała pójść na praktykę, czy
mam jakieś swoje wymarzone miejsce. Powiedziałam, że nie mam takiego miejsca, gdyż
służba polega na tym, że gdzie mnie posyłają, tam powinnam się jakoś odnaleźć i coś robić.
Chyba w kwietniu ks. biskup zapytał, czy nie chciałabym pójść do Pisza. Stwierdziłam, że
bardzo fajnie, bo w Piszu dużo rzeczy się dzieje, mogę się dużo nauczyć. W maju 2013 roku
zostałam skierowana do Pisza.
PN: A jak było z tym przeniesieniem do Warszawy?
MZ: Dwa lata praktyki w parafii piskiej minęły, i trzeba znaleźć nowe miejsce. Ja się bardzo
cieszę, bo to jest nowa parafia i nowe możliwości. Jestem optymistką. Jest tam młodzież,
działająca, są  tam  „młodzieżówki”  i  na  tym najbardziej  chciałabym się  skupić,  na  pracy
z młodzieżą.
Obecnie jestem w trakcie organizowania II etapu międzynarodowej wymiany młodzieży,
w zeszłym roku pojechaliśmy do Niemiec, w tym roku będziemy w Polsce, w przyszłym
roku  miejmy  nadzieję,  że  wygramy  pieniądze  z  projektu  Erasmus  Plus  „Młodzież
w Działaniu” i pojedziemy do Islandii, i też tym bym się chciała zająć.
PN: To znaczy, że ciągnie Panią do tej Islandii.
MZ: Ciągnie, Islandia jest piękna, polecam kiedyś na wakacje, jest niesamowita...
Tutaj  w  Piszu  brakuje  mi  przede  wszystkim  tej  młodzieży,  jeśli  chcę  coś  takiego
zorganizować, to muszę prosić wszystkich księży z Diecezji, o to, żeby mi wysłali młodzież
chętną do takich działań, do nauki w taki niekonwencjonalny sposób, przez samodzielne
dochodzenie do pewnych rozwiązań.
PN: Co pani wie, co pani słyszała o naszej parafii?
MZ: Parafię z Puławskiej kojarzę z czasów studenckich, to była parafia, do której studenci
chodzili  na  nabożeństwa. Jest  to  ciekawa parafia, zawsze  przyjazna  studentom, otwarta,
współpracująca z nami,  nie tylko na zasadzie nabożeństw tygodniowych,  ale także na zasa-
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dzie spotkań, które mogliśmy organizować w domu parafialnym. Mam dobrze wspomnienia
z moich wszystkich kontaktów z Parafią.
PN: Czy chodzi o studentów w ogóle z całej Warszawy, czy studentów ChAT?
MZ:  Różni  studenci  z  różnych uczelni  zawsze  się  na  Puławskiej  odnajdywali, gromadzili,
spotykali.
Puławska była nie tylko centrum duchowości, ale i spotkań.
PN: To ciekawe, bo przecież na samej Akademii też można się spotkać...?
MZ:  Ale  Puławska  ma  pewnego  rodzaju  klimat,  to  się  wiąże  z  opowieściami  starszych
kolegów...
PN: Starszym kolegom to może się kojarzyć z barakiem chyba...
MZ:  Puławską  kojarzę  z  perspektywy  kościelnej,  to  jest  studentów  ChAT,  którzy  tam
pracowali, ale też jako parafię bardzo otwartą. Na Puławskiej  było tak, że zawsze ksiądz
Adam,  a  później  ksiądz  Marcin,  zagadnął  kogoś.  Potem  jeszcze  grupki  znajmoych  pod
kościołem stały, rozmawiały, mieszały ze sobą, czuło się taką rodzinną atmosferę, choć było
się 380 km od domu, czuło się taką więź.
PN: No i te herbatki parafialne...
MZ: Z dobrym ciastem.
PN: Które trzeba czasami samemu upiec...
MZ: A z przyjemnością.
PN: A zatem ma pani pozytywne nastawienie do naszej Parafii i zamierza pani tam zadziałać.
MZ: Na tyle na ile będę mogła. Nie zamierzam robić żadnej rewolucji, że niby przyjechała
nowa pani, wie lepiej, zna się lepiej...
Tam gdzie będę mogła działać, gdzie będzie taka przestrzeń, to bardzo chętnie, jeśli będę się
mogła w coś zaangażować, zebrać nowe doświadczenie, to będę bardzo wdzięczna.
PN: U nas jest tak, że lekcje religii i lekcje konfirmacyjne są „zabezpieczone”, ponieważ jest
od  wielu  lat  katechetka,  pani  Katarzyna  Folgart,  która  również  prowadzi  chór,  lekcje
przedkonfirmacyjne prowadzi niejako z urzędu proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek, są jeszcze
takie zajęcia niedzielne dla dzieci, nie wszystkim się one podobają, niektórzy uważają, że za
dużo jest w nich zabawy, a za mało treści religijnych. Od czasu kiedy na życzenie rodziców
część lekcji  religii  została przeniesiona na niedzielę, w czasie  nabożeństwa odbywają się
najpierw lekcja religii, potem szkółka niedzielna i znowu lekcja religii.
Także w niedzielę byłaby do zagospodarowania ta grupka dzieci oczekująca na lekcje lub
czekająca po lekcji. Poza tym młodzież, która spotyka się w piątki wieczorem.
MZ: Z mojego doświadczenia osoby, która uczęszczała na spotkania  młodzieżowe, wiem, że
młodzieży  trzeba  dać  przestrzeń  do  działania,  do  samorealizacji,  do  podjęcia  przez  nich
tematów,  które  ich  interesują.  Najfajniejsze  były  te  momenty  na  spotkaniach
młodzieżowych, kiedy już zostawaliśmy sami, i jeszcze można było o czymś podyskutować.
Myślę, że młodzież warszawska, która ma o wiele więcej możliwości – nie oszukujmy się –
jest przez rodziców bardzo zachęcana do szerokiego zainteresowania wszystkim...
PN: Celne określenie: szerokie zainteresowanie wszystkim, bo nie wiadomo co się przyda
w życiu.
MZ: Wiem, bo sama opiekowałam się warszawskim dzieckiem w czasie studiów.
Nie  zawsze  na  spotkaniach  musi  być  temat  ściśle  kościelny,  pracując  w  Islandii,
zauważyłam, że byli tacy którzy chcieli rozmawiać na temat Boga, duchowości, a byli i tacy,
którzy  przychodzili,  aby  nie  siedzieć  sami  w  domu  żeby  nie  grać  np.  samemu  w  gry
komputerowe czy na Playstation.
Siedząc  w  tym  kościele  z  nami,  coś  tam  posłuchali.  Teraz  oni  wracają,  jako  już
dwudziestoparoletni, na nabożeństwa, na spotkania, bo im się to dobrze kojarzy.
PN:  To  znaczy,  nie  było  im  potrzebne  wypełnienie  treścią  stricte  religijną  spotkań
młodzieżowych, aby ich utrzymać przy kościele.
 MZ: Czasami jak zaczyna się młodym ludziom mówić o Bogu, to robi się na nich taka jakaś
skorupa... Dobrze jest pokazać młodzieży, że kościół to nie tylko rozmawianie o Bogu, ale że
można się rozwijać duchowy w różny sposób. Jest diakonia, jest wolontariat. Jeśli nie wiesz,
co chcesz w życiu robić, to pojedź na wolontariat.
Wolontariat daje dużo możliwości. Mnie na przykład dało pewność językową, nauczyło, że
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warto być otwartym na różne kultury, teraz potrafię się dogadać
się z Niemką i z Francuzką, chociaż to dwa zupełnie inne narody
i podejścia do życia.
Tym też  chciałabym się zająć na parafii, możliwością wysłania
młodych ludzi na wolontariat, bo to nie jest rok stracony. Po tym
wolontariacie dostaje się takie zaświadczenie Youth Pass, które
w wielu  firmach  międzynarodowych  daje  dodatkowe  punkty
przy  rekrutacji.  Świadczy  ono  o  tym,  że  taka  osoba  umie
współpracować w grupie międzynarodowej.
PN:  Ale  z  drugiej  strony  to  troszkę  takie  cwaniactwo,  nie
myślimy  o  sprawach  przynależności  parafialnej  czy  kościelnej,
usiłujemy połączyć przyjemne z pożytecznym.
Wróćmy  jeszcze  do  wątku  spotkań  młodzieżowych:  mogę
powiedzieć, że po konfirmacji, gdy zacząłem chodzić na spotkania
młodzieżowe,  na  których  ja  byłem  najmłodszy,  a  na  które

chodzili  również  studenci  o  10  lat  starsi,  pamiętam, że  było  to  nobilitujące  dla  15  latka
rozmawiać ze studentami. Później te starsze roczniki się wykruszały, a dochodziły coraz to
młodsze roczniki po konfirmacji. Przez dość długi czas z kolegami i koleżankami z parafii Św.
Trójcy  udało  nam  się  stworzyć  grupę  międzyparafialną  zwaną  „Ewangarda”  od  nazwy
naszego pisemka, bez żadnych nacisków, na zasadzie inicjatywy oddolnej, i jednocześnie o
dużym  przekroju  wiekowym.  Najstarsi  dochodzili  do  30.,  a  najmłodsi  byli  świeżo  po
konfirmacji, a niekiedy nawet przed, ale się dobrze zaaklimatyzowali. Najfajniejsze wycieczki,
czy dłuższe wyjazdy to były te, które sobie sami jako młodzież organizowaliśmy.
MZ: Dalej pan zna ludzi z tamtych lat, dalej się spotykacie.
PN: Wiadomo, część się wyżeniła lub pobrała, i odzieciła, trochę wyjechało do Niemiec, ale
do dzisiaj staramy się spotykać na tzw. adwentówkach „ewangardowych”. Zdarzają się tacy,
że w kościele widać ich bardzo rzadko, ale na adwentówkę zawsze przyjdą.
Młodzież  ta, która  chciała,  to  się  spotykała.  Nie  było  internetu, Facebook'a,  Instagrama
i całej tej wirtualnej rzeczywistości, która teraz pochłania młodzież i – co gorsza – w coraz
większym stopniu zastępuje  im rzeczywistą  wspólnotę  czy  potrzebę kontaktu.  A wtedy
myśmy żyli od soboty do soboty, bo w sobotę było spotkanie młodzieżowe. No ale dość
tych wspominek.
Dziękuję za wywiad i zapraszamy do Warszawy na Puławską od października.

Nagrano w Piszu w czerwcu 2015 r.

„z prac Rady Parafialnej...” wrzesień 2015

W bieżącym kwartale Rada Parafialna odbyła 2 posiedzenia robocze.

Rada  Parafialna  zawarła  umowę  z  firmą  BUDISPAW  na  wymianę  rur  centralnego
ogrzewania  doprowadzających  ciepło  do  budynku  kościoła  i  do  domu  parafialnego.
Po  otrzymaniu wszelkich wymaganych prawem zgód nasze zgłoszenie robót budowlanych
zostało  przyjęte.  W  obecnej  chwili  został  wymieniony  odcinek  stalowych  rur
preizolowanych od komory ciepłowniczej do węzła w kotłowni domu parafialnego, trwa
utwardzanie gruntu. W następnej kolejności zostaną wymienione przewody od kotłowni do
budynku  kościoła.  Zastosowana  zostanie  technologia  tzw.  DUAL PEX,  elastyczne  rury
z tworzyw  w  izolacji  termicznej  pozbawione  miejsc  spawana,  co  w  znacznym  stopniu
powinno ograniczyć możliwość awarii przyłącza. Przewidywane zakończenie robót to koniec
września.  

W  sprawie  parkingu  MSW  oczekujemy  na  termin  kolejnej,  mamy  nadzieję  ostatniej
rozprawy, którą Sąd wyznaczył na 22 września 2015.
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Postępowanie geodezyjne w sprawie sprostowania granicy działek parafialnych nadal jest
zawieszone z urzędu, w tej sprawie interweniował geodeta prowadzący sprawę.

Jak  podawaliśmy  uprzednio,  Wojewoda  Mazowiecki  wydał  pozytywną  decyzję
administracyjną w sprawie działki parafialnej w Gostyninie. Niestety Burmistrz Gostynina
skutecznie  odwołał  się  do  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji,  i  sprawa  została
skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Rada przedstawiła ofertę wakacyjną: obóz letni dla dzieci w Lidzbarku Welskim oraz obóz
rodzinny i  wczasy rehabilitacyjne w Sorkwitach. Szczegółowe informacje znajdują się na
tablicy  ogłoszeń  w  domu parafialnym  oraz  na  stronie  internetowej  Parafii.  Zgłoszeń  już
można dokonywać w kancelarii parafialnej. 

Po  analizie  możliwości  finansowych  Parafii  Rada  wstrzymała  projektowaną  wymianę
uszkodzonych  chodników  wokół  domu  parafialnego,  uznając  za  ważniejsze  naprawę
schodów głównych do kościoła. 

Pod  koniec  czerwca w Parafii  odbyło się  spotkanie  z  delegacją  Parafii  z  Bad  Neuenahr-
Ahrweiler  z  Niemiec.  Parafia  ta  wspomagała  nas  pod  koniec  lat  80.  ubiegłego stulecia,
finansowo i rzeczowo. Było też kilka wizyt wzajemnych członków obydwu Parafii. Stronę
niemiecką  reprezentował  emerytowany  proboszcz  Klaus  Neufang  oraz  członek  Rady
Parafialnej Kurt Baur, naszą Parafię reprezentowali Jan Patzer, Katarzyna i Paweł Folgartowie
oraz niżej podpisany.

W tym samym czasie ok. 20 osobowa grupa naszej młodzieży pod opieką ks. dra Dariusza
Chwastka przebywała w gościnie w partnerskiej parafii  Berlin-Marienfelde. Wyjazd został
uznany  za  bardzo  udaną  inicjatywę  Sebastiana  Madejskiego,  zmierzającą  do  ożywienia
współpracy między naszymi Parafiami. 

Z inicjatywy pani Marii Kaucz od 11 października do 15 listopada odbędzie w Parafii wystawa
poświęcona  nieistniejącej  obecnie  Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej  w  Nowym  Dworze
Mazowieckim. Czynione są przygotowania do tego wydarzenia.

Paweł Niemczyk

Informacje Parafialne
Chrzty:

1.) W niedzielę 21.06.2015 r. odbył się Chrzest Kacpra Henryka POPŁAWSKIEGO – syna Anny 

i Michała POPŁAWSKICH.

2.) W niedzielę 23.08.2015 r. odbył się Chrzest Małgorzaty TIERENTIEW – córki Katarzyny 

ADAMIAK i Daniela TIERENTIEWA. 

Ślub

W sobotę  8  sierpnia  2015  r.  w  święty  stan  małżeński  wstąpili  Kornelia  Maria  BORSKA

i Dawid Daniel SABARA.
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Szanowni Państwo!

w imieniu Rady Parafialnej oraz twórców ekspozycji mamy przyjemność zaprosić na
wystawę pt. „Była kiedyś parafia…”, która będzie poświęcona społeczności luterańskiej
Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic w latach 1782-1944. Otwarcie wystawy nastąpi
w budynku naszego kościoła w niedzielę 11 października br. o godz. 11.30.

Wystawa stanowi wyraz poczucia odpowiedzialności  za pamięć o przeszłości  naszych
współwyznawców oraz odwołuje się do bogatej tradycji luteran mazowieckich. 

Jednym z przejawów zainteresowania tą przeszłością było zorganizowanie przez naszą
Parafię  w  2012  r.  wystawy  zatytułowanej  „Witraże  pamięci”.  Ekspozycja  przypomniała
sylwetkę,  dokonania  i  okoliczności  śmierci  ks.  Roberta  Nitschmanna  –  ostatniego
przedwojennego  proboszcza  nieistniejącej  już  dziś  ewangelickiej  Parafii  nowodworskiej.
Wystawę udało  nam się  zaprezentować w stolicy, w Suwałkach –  mieście  dzieciństwa
i młodości  duchownego  –  wreszcie  w  Nowym  Dworze,  gdzie  ks.  Nitschmann  spędził
ostatnie dziesięć lat swego życia.

Obecnie  zapraszamy  Państwa  na  kolejną  ekspozycję  nowodworską,  tym  razem
poświęconą środowisku luterańskiemu miasta i okolic. Ewangelicy funkcjonowali na tym
terenie przez niemal 200 lat, toteż chcielibyśmy przywrócić choć symbolicznie pamięć o tej
społeczności, o której istnieniu wiemy dziś już tak niewiele i której śladów my współcześni z
trudem możemy się  doszukać.  Zależało  nam również  na  tym, by  pokazać, a  właściwie
zasygnalizować, przejawy współistnienia różnych nacji, wyznań i religii w wielokulturowym
tyglu przedwojennego Nowego Dworu, dlatego liczymy także na obecność na wernisażu
przedstawicieli tych środowisk, których członkowie żyli tam przed laty: żydów, katolików,
luteran, prawosławnych i menonitów.

Zmarły  w  kwietniu  tego  roku
Władysław  Bartoszewski  –  orędownik
pojednania  i  dialogu  –  w  jednym  ze
swoich przemówień z  2001  r.  stwierdził,
że  „budowanie  społeczeństwa
demokratycznego,  obywatelskiego,
światłego,  otwartego  na  inne  religie
i kultury,  a  także  świadomego  swojej
prawdziwej  historii  uważamy  za  nasze
najważniejsze  zadanie.  Dlatego  coraz
większą wagę przykładamy do edukacji.
W historii Polski jest wystarczająco wiele
wspaniałych  przykładów  harmonijnego
współżycia i wzajemnego przenikania się
różnych  tradycji,  religii  i  obyczajów
tworzących jej unikalną kulturę”. 

Powyższe słowa zasługują na to, by je
uznać  za  swoiste  motto  naszego
spotkania,  które  będzie  mieć  również
wymiar prawdziwie ekumeniczny.

W imieniu twórców i organizatorów
wystawy jeszcze raz serdecznie

zapraszamy!

ks. dr Dariusz Chwastek 
Proboszcz

                                                                                                              Paweł Niemczyk
                                                                                                                        Prezes Rady Parafialnej
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Wyjazd młodzieży do Berlina

Na  samym  początku  wakacji,  od  26  do  30  czerwca,  mieliśmy  możliwość
wspólnego wyjazdu do partnerskiej ewangelickiej Parafii  Marienfelde w Berlinie. Późnym
wieczorem w piątek dotarliśmy na Hauptbahnhof, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci
przez niemiecką młodzież. Wieczorem po dotarciu na Parafię miała miejsce zarazem kolacja
i integracja.

W sobotę  odbyła  się  wycieczka  rowerowa  po  Brandenburgii,  a  następnie  obie
grupy – polska i niemiecka – przygotowywały tradycyjne dania, typowe dla swoich kuchni.
My  zdecydowaliśmy  się  na  racuchy  z  jabłkami.  Były  wyśmienite,  za  to  młodzież
z Marienfelde  przygotowała  pyszne  i  sycące  szpecle  z  kiełbasą  i  serem.  Wieczorem
obchodziliśmy  osiemnaste  urodziny  jednej  z  naszych  niemieckich  koleżanek, na  których
wszyscy dobrze i kulturalnie się bawili. Oczywiście jubilatka usłyszała nie tylko „Sto lat” oraz
„wszystkiego najlepszego”, lecz także otrzymała kwiaty na pamiątkę.
W  niedzielę  uczestniczyliśmy  w  młodzieżowym  nabożeństwie  w  Dorothe-Sölle  Haus,
podczas  którego  śpiewaliśmy  pieśni,  w  tym  również  po  polsku.  Następnie  zjedliśmy
wspólnie włoską pizzę i wszyscy, którzy byli chętni, pojechali pozwiedzać centrum Berlina.

W poniedziałek od samego rana uczestniczyliśmy w tzw. grze miejskiej, w związku
z czym podzieliliśmy się na grupy, które miały za zadanie odnaleźć na mapie najciekawsze
miejsca w Berlinie, takie jak:  Brama Brandenburska, Wieża Telewizyjna, Ratusz, Katedra
Berlińska i wiele innych.

Podczas  wyjazdu  zawarliśmy  wiele  nowych  znajomości,  zobaczyliśmy  szereg
ciekawych miejsc oraz zgromadziliśmy całą masę miłych wspomnień.

Filip Niemczyk

W NAGŁYM WYPADKU – o karcie ICE

Siedziałam w naszej kawiarence przy kawie. Znajoma otworzyła notesik i niechcący zobaczyłam w nim
wpis  „W razie wypadku powiadomić mamę nr telefonu xxxx”.  Zapytałam czy wie coś o karcie  I.C.E.
i specjalnych wpisach w telefonie.  Nie wiedziała. Niedługo będzie miała taką kartę (zamówiłam) a ja
pomyślałam o tym, że podzielę się informacją o kartach I.C.E. z Wami, Drodzy Czytelnicy.

W razie wypadku, utraty przytomności, zaniku pamięci czy też innego zagrożenia nasi bliscy nie wiedzą
co się z nami dzieje, a osoby udzielające pomocy nie zawsze mogą znaleźć przy nas informacji na co
chorujemy, o branych lekach i kogo powiadomić w razie konieczności. W dowodzie osobistym czy innych
dokumentach, które nosimy w portfelu, nie mamy numerów kontaktowych.

Chyba najlepszym sposobem na zapisanie tak ważnej informacji jest karta I.C.E.(ICE). Skrót ICE (In Case
of  Emergency)  oznacza  „w  nagłym  wypadku”.  Pomysł  kart  ICE  powstał  z  inicjatywy  włoskich
ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie z rodziną i bliskimi poszkodowanych. Karta
ta jest rozpoznawana przez służby ratownicze na całym świecie. Warto zatem mieć je przy sobie kiedy
planujemy  zagraniczne  wyjazdy.  Pamiętajmy  zatem  o  wpisaniu  przy  numerze  telefonu  również  nr
kierunkowego naszego Kraju (+48).

Jest to plastikowa karta wielkości dowodu osobistego, która zawiera nasze imię i nazwisko oraz od 1 do
3  numerów  telefonów  do  naszych  bliskich  (zapisane  wodoodpornym  markerem).  Umożliwia
personelowi  medycznemu nie tylko ustalenie tożsamości  właściciela  ale  też powiadomienie  bliskich
o zdarzeniu i zasięgnięcie informacji nt. chorób i zażywanych leków, mających wpływ na stan pacjenta,
a także o tym,  gdzie się  pacjent leczy i  ew.  kto prowadzi  terapię.  Słyszałam,  że czasem pracownicy
pogotowia wzbraniają się przed przeszukaniem rzeczy osobistych poszkodowanego. Prawo takie ma
jednak policja  i  musimy wierzyć,  że nie będą się  przed tym wzbraniały  inne osoby udzielające nam
pomocy.Ta karta w wielu wypadkach może uratować życie!
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Kartę ICE powinien mieć każdy z nas!
- Ty
- Twoje dziecko
- Twoi rodzice i dziadkowie
- Twoi współpracownicy, podwładni i przełożeni.

Takie  karty  są  dostępne w  Internecie  np.  na  Allegro  (koszt  ok.  10,00 zł),  można  pobrać  jej  wzór  i
wydrukować samemu – nie będzie jednak wodoodporna i trwała. Karty ICE wydawała też kiedyś Straż
Miejska – były jednak w kolorze granatowym i mało rzucały się w oczy, do tego trzeba było samemu się
po nie pofatygować.

Ja od kilku lat noszę w portfelu kartę ICE zamówioną w PCK. Jest biało czerwona, łatwo rzuca się w oczy
i kosztowała 5,00 zł razem z wysyłką. Zamówiłam na początek kilkanaście takich kart w cenie 3,50 zł/szt.
i będą dostępne w naszej kancelarii lub bezpośrednio u mnie. Jeśli zabraknie – zamówimy kolejne. 

Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam! 
 

Jolanta Janowska

P.S.  W  przyszłości  zamieszczę
informację  o  tym,  jak  wprowadzić
numery  ICE  do  telefonu
komórkowego.   Poinformuję  także
o specjalnych  bransoletkach  dla
cukrzyków,  epileptyków  oraz  osób
z  innymi  chorobami  mogącymi
spowodować  utratę  przytomności.
Jeśli takie informacje są potrzebne
już  teraz  –  proszę  o  bezpośredni
kontakt.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Mija  już  76  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej,  która  dla  wielu  naszych
współwyznawców  położyła  się  cieniem  nawet  na  współczesności.  Nie  powinniśmy
zapominać,  iż  najpotężniejsze  firmy  warszawskie  były  założone  i  prowadzone  przez
ewangelików obu konfesji i śmiało można je nazwać ewangelickimi. Gdy do tego dodamy,
że od chwili swego powstania w XIX w. należały do czołówki krajowej produkcji w swoich
branżach, to możemy być dumni z tej przeszłości. Cóż jednak z dumy, kiedy mimo zasług
personalnych ich założycieli i najwyższej lokaty w rankingu produkcji, przy prekursorskich
osiągnięciach w dziedzinie socjalnej, ale i technicznej oraz organizacyjnej, reaktywowane w
1945 r. przestały istnieć podstępnie znacjonalizowane. Komunistyczna władza utrzymywana 
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na sowieckich bagnetach przy pomocy bierutowskich dekretów, bezpowrotnie położyła kres
ich aktywności. 

Miniona wojna jest więc dla nas ewangelików niezabliźnioną raną. Ponieśliśmy potężne
straty personalne, ale i materialne, trudne do oszacowania. Nasi współwyznawcy walczyli
w obronie ojczyzny na wszystkich frontach tej wojny i w Powstaniu Warszawskim. 

Nie ulega wątpliwości, że w skali kraju straty poniósł cały naród, cała nasza ojczyzna, ale
Polacy, wyznawcy ewangelicyzmu, liczebnie stanowiący niewielki odsetek społeczeństwa,
wnieśli wiele do kultury polskiej, nauki i mieli niezaprzeczalny wkład w rozwój przemysłu.
Któż bowiem nie pamięta zakładów: firmy „E. Wedel” SA, browarów „Haberbusch i Schiele”,
farmaceutycznych  Spiessa,  metalurgicznych  „Norblin,  B-cia  Buch  i  T.  Werner”,  B-ci
Henneberg,  garbarskich  „Temler  i  Szwede”  czy  B-ci  Weigle,  i  naturalnie  Domu  Mody
Bogusława  Herse.  To  tylko  maleńka  cząstka,  niech  nie  tylko  przejdą  do  historii,  ale  na
zawsze zostaną w pamięci naszych współwyznawców, bo to część historii naszego Kościoła
i zboru. 

Kiedy jesteśmy za granicą, konstatujemy, że tam niektóre przedsiębiorstwa i nawet sklepy,
działają  bez  przerwy  nawet  300  i  więcej  lat.
Nasze  rodzime  firmy  też  mogłyby  mieć
podobną ciągłość, gdyby była wola do zwrotu
zagrabionego  mienia  i  odbudowy  tych  firm,
których spadkobiercy żyją pośród nas. Zbrodnie
przeszłości  zmieniły  bezpowrotnie  losy  m.in.
członków naszego zboru, a  współczesność nie
zawsze jest nam łaskawa. 

Tadeusz Wł. Świątek

syn Delegata do Ligi Narodów w Genewie
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Z żałobnej karty:

1.) 26 czerwca 2015 r. pożegnaliśmy śp. Wiktorię  RATACZYK z domu FAJER, która zmarła

20.06.br.

2.) 26 czerwca 2015 r. pożegnaliśmy śp. Zofię ROMANOWSKĄ z domu KRÜGER, która zmarła

17.06.br.

3.) 15 lipca 2015 r. pożegnaliśmy śp. Mirosławę RDZANEK z domu POTOCKA, która zmarła 9

lipca br.

4.)  17  czerwca  2015  r.  pożegnaliśmy  śp.  Annę  DEEG z  domu  REBMANN, która  zmarła

13.06.br.

5.) 17 lipca 2015 r. pożegnaliśmy śp. Hermana STEINKE, który zmarł 13.07.br.

6.) 12 sierpnia 2015 r. pożegnaliśmy śp. Zygfryda WEINBERGA, który zmarł 05.08.br.

7.) 17 września 2015 r.  pożegnaliśmy śp. Martę Emmę  MELON z domu  KNEDLER, która

zmarła 10.09.2015 r.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:

Pani Aleksandrze HARTWIG 9 września

Panu Edmundowi KOPP 3 września

Pani Barbarze POPIÓŁ 9 września

Pani Bożenie MATZ 11 września

Panu Ryszardowi FROEHLICH –

15 września

Panu Brunonowi KOTULI 18 września

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia 
i wielu łask Bożych na kolejne lata życia.

©Nasza Parafia – Informator Rady Parafialnej PE-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
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Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza Parafia” rok II nr 7/2015

BIBLIJNE ZOO

 Witajcie  po  wakacjach,  po  których  macie  z  pewnością  mnóstwo
ciekawych wrażeń z podróży oraz nowe przyjaźnie i zainteresowania! 

Zaczynają  się  Wasze  zwyczajne  zajęcia  i  obowiązki,  ale  zawsze  można
wygospodarować  trochę  czasu  na  ciekawe  sprawy.  Wroćmy  więc  do
naszego biblijnego ZOO.

Piękna, pogodna jesień zaprasza na spacery. Może więc wybierzecie się do
ogrodu zoologicznego?
Można tam w bezpieczny sposób obserwować życie zwierząt, które swoją
naturalną ojczyznę  mają  bardzo  daleko.  Jednym z ciekawszych okazów
jest uznawany za króla wszystkich stworzeń — LEW! 
Lwy należą  do  rodziny  „kotowatych” i  można  powiedzieć,  że  są  razem
z tygrysami,  lampartami  i  panterami-  po  prostu  wielkimi  kotami.  Lwy
mieszkały kiedyś w południowych częściach Europy i Azji, a dziś najwięcej
można  ich  spotkać  w  Afryce.  Lwy  żyją  w  stadach.  Wybierają
najsilniejszego — jako przewodnika i obrońcę całej rodziny. O tę pozycję
lew musi walczyć i stale dawać dowody swojego męstwa i największej siły.
Dlatego też, porównywany jest do króla. Lew samiec różni się od samiczek
i młodych lwiątek. Ma ogon zakończony ciemnym pędzelkiem oraz piękną
grzywę, która odgrywa rolę ochraniacza na gardło przed innymi lwami.
Mamy lwice zajmują się lwiątkami, których może się urodzić do 5 sztuk. 

O  lwach  napisano  wiele  książek  i  nagrano  wiele  filmów.  Na  pewno
spotkaliście się już z Simbą…, a może też z „Elzą z afrykańskiego buszu”? 

W Biblii znajdziemy sporo wzmianek o lwie. W wielu tekstach zwierzęta te
są symbolem siły i drapieżności. Biblia przedstawia dwie większe historie
z udziałem  lwów.  Samson i  Daniel  mieli  z  tymi  niebezpiecznymi
zwierzętami niezwykłe spotkania. Jedną z nich przedstawiamy poniżej.



Historia Daniela:

Daniel został porwany wraz z innymi Izraelczykami do Babilonu. Był
człowiekiem  wierzącym  i  modlił  się  trzy  razy  dziennie.  Daniel  miał
niezwykłą umiejętność tłumaczenia snów. Dlatego kolejni władcy tamtej
ziemi obdarzali  go wielkim zaufaniem. Król Dariusz powierzył Danielowi
bardzo  wysokie  stanowisko  ministra.  Nie  wszystkim  ówczesnym
urzędnikom się  to  podobało.  Wymogli  oni  na  królu,  aby ogłosił  miesiąc
modlitw skierowanych wyłącznie do niego – króla.  Daniel,  pomimo tego
nakazu, nie przestał modlić się do Boga, czyli do swojego Pana. Według
prawa musiał ponieść karę wrzucenia go do jaskini z groźnymi lwami. Król
Dariusz  bardzo lubił Daniela i chciał, aby ta kara go ominęła. Niestety
urzędnikom i wrogom Daniela zależało na pozbyciu się go i pilnowali króla,
aby ten nie zmienił przepisów prawa i nie wstrzymał wykonania surowej
kary. Nieszczęsny Daniel został wrzucony do jaskini lwów...
Rankiem zmartwiony król przyszedł do lwiej jamy i zawołał:

„Danielu, sługo Boga żywego! Czy twój Bóg, któremu nieustannie
służysz, mógł cię wybawić od lwów?”

— Wówczas Daniel odpowiedział królowi:

„Królu, żyj na wieki! Mój Bóg posłał swojego anioła, 
by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed
nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie

popełniłem.”  Dan 6, 21-23

Król ucieszył się, że Danielowi nic się nie stało. Bardzo się rozgniewał na
swoich urzędników i rozkazał wrzucić ich do lwiej jamy. Rozkazał również
swoim podwładnym, aby czcili Boga Daniela:

„On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, 
a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona.

On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi,
On, który wyratował Daniela z mocy lwów.”  Dan 6, 27-28

* Zastanówcie się nad podanymi zwrotami. Co one oznaczają?

lwi pazur, lwia część, lwie serce, salonowy lew :)





Krzyżówka

1.   ZOO to zoologiczny ......
2.   Drapieżny paznokieć
3.   król Persów i Medów
4.   Kontynent, gdzie mieszkają lwy
5.   Lwia samica
6.  Rodzina,  do  której  należą  lwy
      i tygrysy
7.  Został  ukarany  za  modlitwę  do
      Boga

                                                            8.  Lwie dziecko
                                                            9.  Biblijna  postać,  która  też  miała
                                                                 spotkanie z lwem
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