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Hasło miesiąca: Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Rz 8, 31.

ks. dr Dariusz Chwastek       Krzyż Jezusa – miejsce nowego stworzenia

Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go.
A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku
zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej
strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było
napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko
miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku,
po łacinie  i  po  grecku. Mówili  tedy  arcykapłani  żydowscy  Piłatowi: Nie  pisz: król
żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: 
Com napisał, tom napisał. 

Potem Jezus, wiedząc, że  się  już  wszystko wykonało, aby się  wypełniło  Pismo,
powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu
gąbkę  nasiąkniętą  octem,  podali  mu  do  ust.  A gdy  Jezus  skosztował  octu,  rzekł:
Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha (J 19, 16-22. 28-30).

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Jezus z Nazaretu umarł na Krzyżu. Został stracony jako złoczyńca. Umarł jako
złoczyńca  wśród  złoczyńców,  z  wyroku  sądu  religijnego  i  państwowego,
pozbawiony wszelkich praw. Najpierw Jego oskarżycielami i  sędziami byli  Żydzi,
następnie  rzymska  sprawiedliwość  potwierdziła  wyrok  śmierci,  a  żołnierze
z rzymskich  legionów  wykonali  go.  Jezus  –  dla  nas  Mesjasz,  Syn  Boży,  Pan
i Zbawiciel – umarł na Krzyżu! 

I dlatego właśnie to Krzyż jest podstawowym symbolem naszej wiary i nadziei.
Nie bez powodu więc to Krzyż znajduje się w centralnych miejscach w kościołach
chrześcijańskich. Bez Krzyża niewyobrażalne byłyby chrześcijańskie cmentarze. Do
myślenia daje, że ten symbol nie starzeje się, nie przemija i nadal ogniskuje uwagę
wielu ludzi – nie tylko chrześcijan.
Jednak na Golgocie nie stoi tylko jeden Krzyż – są tam aż trzy krzyże. Mają nam one
coś ważnego do powiedzenia. Na środkowym Krzyżu wisi Jezus Chrystus. A przecież
jak wierzymy, jest w nim obecny sam Bóg Ojciec, który w postaci ludzkiej zbliżył się
do człowieka, do każdej i każdego z nas. Nie przyszedł tylko do ludu izraelskiego,
lecz  przyszedł  do  nas  wszystkich, aby  cała  ludzkość  mogła  się  stać  duchowym
Izraelem. Można powiedzieć, że ów lud, czyli cała ludzkość również przebywa na
Golgocie.  Symbolicznie  jest  to  przedstawione  właśnie  w  tych  dwóch  krzyżach
ulokowanych po obu stronach Krzyża Jezusa.Idąc jeszcze dalej, możemy powiedzieć,



że  te  dwa  pozostałe  krzyże  reprezentują  dwie  grupy  ludzi.  Oto  z  jednej  strony
znajdują  się  Ci,  którzy  chcą  i  potrafią  zwrócić  swoją  uwagę  na  Krzyż  samego
Chrystusa, w nim też dopatrują swojego ratunku i zbawienia. Z kolei drugą część
rodzaju  ludzkiego  symbolizuje  ów  krzyż,  który  był  ulokowanym  po  przeciwnej
stronie krzyża Jezusowego. 

Tym ludziom głoszona jest również Ewangelia, oni także patrzą – i nie widzą,
a słysząc – nie rozumieją. Przypominają tych, którzy w Niedzielę Palmową wesoło
witali Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, a nazajutrz gromko namawiali Poncjusza
Piłata:  „Ukrzyżuj!  Ukrzyżuj  Go!“  (Łk  23,  21b).  Wydaje  się,  że  zasadnicza  różnica
między tymi dwoma grupami ludzi polegała na tym, że wszyscy mieli do czynienia
z  Krzyżem  –  z  tą  jednak  różnicą,  że  tylko  jedna  grupa  zdawała  sobie  sprawę
z powagi i doniosłości sytuacji! Symbolizuje ją ów złoczyńca, który znalazł się po
Jezusowej  prawicy.  Jest  on  często  nazywany  „dobrym  łotrem”,  ponieważ
w odpowiednim momencie zdał sobie sprawę ze swojego położenia. Dostrzegł więc
to, czego nie widzieli kapłani i uczeni w Piśmie: że zbawienie jest zawsze darowane
przez Boga właśnie w Jezusie Ukrzyżowanym (i Zmartwychwstałym!). Jak na dłoni
widzimy  różnicę  w  ich  podejściu  do  Chrystusa.  Według  relacji  ewangelisty
św. Łukasza, jeden – ten po prawicy – dostrzega swój upadek i grzech, a zarazem
niezmierzone miłosierdzie Boże jako wielkie i bliskie, które skłoniło go do wyrażenia
prośby: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego“ (Łk 23, 42).
Nie licząc na żadną pozytywną reakcję Jezusa, zapewne ku swojemu zdumieniu
słyszy z Jego strony niesamowitą odpowiedź: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz
ze mną w raju“ (Łk 23, 43). Jest ewidentne, że ta droga do zbawienia pozostaje
otwarta zawsze i do samego końca – i to dla wszystkich!!

Mimo że w tym dramacie Krzyża bierze udział drugi człowiek, zachowuje się,
jakby niczego nie rozumiał, jakby był kompletnie wyzuty z uczuć, ślepy na to, co się
dzieje  dokoła.  Do  końca  życia  pozostał  zatwardziały.  Nie  potrafił  przecież  we
właściwym  momencie  rozróżnić  między  tym,  co  jest  sprawiedliwe
i niesprawiedliwe, między tym, co dobre i  złe (por. Łk 23, 39). Bardzo dokładnie
widzimy, jak skrajnie odmiennie ludzie reagują na tragiczne i smutne wydarzenia.

Dlatego też gromadząc się w Wielki Piątek pod Krzyżem naszego Zbawiciela,
warto zadać sobie pytanie: czego my dzisiaj szukamy u stóp Jezusowego Krzyża,
czego oczekujemy od Ukrzyżowanego?

Zapewne  w  świetle  tych  dwóch  innych  krzyży  potrafimy  dostrzec  wielkość
i znaczenie Krzyża Jezusa Chrystusa, z którym – jak wierzymy – utożsamia się sam
Bóg. Ten Bóg – Stwórca świata – przybrał postać człowieka – Jezusa właśnie – żeby
zbliżyć  się  do  nas  i  umożliwić  nam  zawiązanie  relacji  z  Nim;  aby  nam ułatwić
zrozumienie Jego słów, życia i postępowania. Bo to On jest naszą „drogą, prawdą
i życiem“!  Jego los  jest  kluczem do naszego życia  i  tego wszystkiego, co w nim
smutne i radosne, beznadziejne i obiecujące. 

Powyżej otrzymujemy odpowiedź między innymi na pytanie, dlaczego Jezus co
rusz ponawiał swoje wezwanie powtarzane przez ewangelistów: Weź krzyż swój na
siebie i idź za mną (por. Łk 9, 23). Zauważmy, drodzy, że On wcale nie chce, byśmy
nieśli Jego Krzyż, ale swój – mój, Twój – nasze własne. Bynajmniej nie chodzi przy
tym o to, byśmy za wszelką cenę starali się zostać męczennikami. Być może nieraz
wydaje się nam, że owo wzięcie na siebie Krzyża wiąże się z jakimś dodatkowym
ciężarem w życiu, czasem nawet ponad nasze siły. Ale spoglądając dzisiaj na nowo
na  Krzyż  Zbawiciela,  możemy  zyskać  niezachwiane  przeświadczenie,  że  On
przyszedł do nas po to, abyśmy, tak jak On, uczyli się  –  i w końcu nauczyli – znosić 
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wszelkie przeciwności własnego życia. Tak jak o Nim napisano: był  kuszony we
wszystkim,  ale  przeszedł  przez  cierpienia  duszy  i  ciała,  wszelkie  krzywdy
i rozczarowania, jakie człowieka mogą spotkać w doczesności. A to oznacza, że On
nie przyszedł na ziemię, do nas, po to, by nam urządzić wygodne życie, wolne od
trosk  i  cierpień,  wolne  od  dolegliwości  i  chorób.  On  został  nam  dany, by  nas
wsprzeć  w  radzeniu  sobie  w  naszym  życiu  z  licznymi  troskami,  problemami,
chorobami i cierpieniem.

Drodzy,  Golgota  nie  jest  widowiskiem,  które  ma  budzić  nasze  wzruszenie,
a jeszcze mniej  nasze  upodobanie!  Krzyż  Jezusa Chrystusa dobitnie  daje  nam do
zrozumienia,  że  zależy  Mu  na  tym,  byśmy  odważyli  się  kroczyć  drogą  Jego
Ewangelii, nie tylko dla Niego, lecz przede wszystkim dla naszego własnego dobra.
W ten  sposób  Krzyż  okazuje  się  dla  nas  zasadniczym  drogowskazem  w  życiu
i symbolem niezachwianej nadziei. A zatem na Golgocie ujawnia się z całą mocą
prawda, że to Krzyż jest miejscem nowego stworzenia, z którego Bóg do nas mówi:
„Oto wszystko nowym czynię” (Obj 21, 5b). Amen.  

ks. dr Dariusz Chwastek
Warszawa, w marcu 2015 r.

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Z radością płynącą z odkrywania tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa

Chrystusa pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody

ducha oraz wielu Łask Bożych. Niechaj pokój płynący ze Świąt Wielkiej

Nocy  przenika  naszą  codzienność,  rozprasza  wszelkie  niepokoje  życia

i nadaje sens naszym życiowym wysiłkom.

Życzę,  by ten dar pokoju,  który wypływa ze społeczności  z Żywym

Panem i Zbawicielem, mógł być udziałem każdej i każdego z nas oraz by

budził  nadzieję  ugruntowaną  na  słowach  Chrystusa  „Ufajcie,  Ja

zwyciężyłem  świat”.  Niechaj  te  Radosne  Święta  utrwalą  w  nas

przekonanie, że miłość jest większa od nienawiści, dobro od zła, a życie

od śmierci.   

                    Z radosnym Alleluja 

 ks. Dariusz Chwastek i Paweł Niemczyk

Wielkanoc A.D. 2015
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Sprawozdanie z działalności Koła Pań 
przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Warszawie w roku 2014

   Koło Pań w roku sprawozdawczym kontynuowało realizowaną od lat działalność, która
ma na celu ożywienie życia parafialnego, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz Parafii,
integrację zborowników i udzielanie pomocy finansowej (niezależnie od parafialnej diakonii)
tam, gdzie jest to potrzebne i możliwe. 
   Zebrania Koła Pań odbywają się regularnie, w pierwszą środę miesiąca i poświęcone są
sprawom organizacyjnym, przygotowującym nasze kolejne projekty.
Mamy również i czas na spotkania z interesującymi ludźmi, którzy dzielą się z nami swymi
refleksjami, spostrzeżeniami i wspomnieniami. W minionym roku nasze zaproszenie przyjęli
m.in.:
   ̶  p. Iwona Badowska – tłumaczka  z  j. francuskiego  – wprowadziła nas w świat kobiet
islamu;
   ̶  pastorowa  Joanna  Kamińska  opowiedziała  o  nabożeństwie  w  Światowy  Dzień
Modlitwy, którego liturgię przygotowały kobiety z Egiptu , a tematem były „Strumienie na
pustyni”;
     ̶ w czasie czerwcowego spotkania Pań angażujących się w działalność kół w czterech
warszawskich parafiach ewangelickich, pastorowa Anna Chwastek wygłosiła prelekcję nt.
„Radzenia sobie z gniewem”;
    ̶   z  wielkim  zainteresowaniem  spotkały  się  prelekcje  wygłoszone  przez  naszego
parafianina,  znakomitego  varsavianistę, p.  Tadeusza  Świątka  nt.  „  Kekholmskiego  Pułku
Piechoty  oraz  o  początkach  naszego  kościoła”   a  także  o  „Udziale  ewangelików
w przeobrażeniach Warszawy”.
   W grudniu spotkałyśmy się na adwentówce wraz z uczestnikami Koła Seniorów.
Przed świętami Bożego Narodzenia , od ponad 20-tu lat, przygotowujemy paczki świąteczne
dla naszych  parafialnych Seniorów, w których  i  w tym roku znalazły  się  oprócz  życzeń
i opłatka,  kalendarza  i  pierników  również  piękne  ozdoby  świąteczne  wykonane  przez
p. Basię Walewską i p. Anję Barańską.  Obu Paniom bardzo serdecznie dziękujemy. Paczki
świąteczne  są tylko skromnym znakiem tego, że pamiętamy o naszych Parafianach.
   W ciągu roku wspieramy finansowo osoby, które nie są objęte stałą opieką parafialnej
diakonii.  Pomoc ta polega  na refundacji  recept, zabiegów lekarskich  oraz  jednorazowym
wsparciu.
   Zorganizowałyśmy dwa kiermasze  odzieżowe, loterię  fantową i  kiermasz przetworów
w Święto Żniw.
   Stałym i jednym z ważniejszych punktów naszej działalności jest niedzielna kawiarenka,
która  pozwala  Parafianom  na  krótką  chwilę  zatrzymać  się  i  porozmawiać  z  rodziną  czy
przyjaciółmi przy dobrej kawie, herbacie i domowych wypiekach. Od kilku lat tę działalność
raz  w miesiącu dzielimy z  młodzieżą , która w ten sposób zbiera pieniądze na realizację
swoich projektów. 
   Na stałe w diariusz wydarzeń parafialnych wpisały się organizowane przez nas:
loterie  fantowe,  kiermasze  odzieżowe,  jesienny  kiermasz  przetworów  owocowych
i warzywnych oraz  domowych ciast, kiermasz  taniej i ciekawej książki.
   Członkinie Koła Pań raz w miesiącu organizują także spotkania naszych Seniorów, w czasie
których opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz Proboszcz, a smakołykami częstują  pp. Lidia
Szafran i Stanisława Przybysz, za co z serca im serdecznie dziękujemy. 
Z naszej inicjatywy, od maja, prowadzone są przez członkinię naszego Koła, p. Anję Barańską
zajęcia gimnastyczne. Te ćwiczenia są dostosowane do możliwości zwłaszcza starszych osób
– a więc zachęcamy wszystkich do tej fizycznej aktywności.
   W czerwcu zorganizowałyśmy dla  naszych  Seniorów i  członkiń  Koła  Pań  wyjazd  do
muzeum  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  Mazowsze  w  Otrębusach  .  Po  prawie  2-godzinnym
zwiedzaniu,  oglądaniu  pamiątek  i  słuchaniu  opowieści  o  tym  znakomitym  zespole,
mogłyśmy odpocząć na polanie, gdzie przygotowałyśmy ciepły poczęstunek.
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Nasze  Koło  zainicjowało  dwie  zbiórki  pieniężne  na rzecz  Domu Samotnej  Matki.  Dzięki
wielkiej ofiarności  parafian i naszego Koła , mieszkańcy tego Domu otrzymali żywność na
Święta Wielkanocne oraz pieniądze na zakup 1 tony węgla na zimę.
Tradycyjnie wspieramy finansowo wyjazdy dzieci na letnie wakacje i zimowiska.
W minionym roku w znacznym stopniu sfinansowałyśmy zakup nagród dla dzieci biorących
udział w konkursach w czasie Dnia Dziecka.
   Również  w minionym roku na  potrzeby kancelarii  zakupiona została  wielofunkcyjna
drukarka, a do mieszkania naszych kościelnych kupiłyśmy kanapę, komodę, szafę i biurko.
   Wszystkim członkiniom Koła bardzo serdecznie dziękujemy za serce i zaangażowanie przy
realizacji naszych zadań. Życzymy zdrowia i wytrwałości w naszej wspólnej pracy.
   Zapraszamy  wszystkie  chętne  osoby  –  Panie  i  Panów  –  niezależnie  od  wieku,  do
wspólnego  dyżurowania  w  kawiarence  (wystarczy  raz  na  dwa  miesiące),  byśmy  po
nabożeństwie mogli cieszyć się swoim towarzystwem.

                                                       Anna Rybińska, Łucja Cholewik, Małgorzata Lengiewicz

KOŁO RODZICÓW

Dnia  1  marca  2015  r.  odbyło  się  spotkanie  części  rodziców  dzieci  uczęszczających  na
szkółkę  niedzielną  w  naszej  parafii.  Rozmawialiśmy  wstępnie  o  potrzebie  współpracy
aktywnych  rodziców,  dla  których  ważny  jest  temat  integracji  dzieci  i  wykorzystanie
wspólnie spędzanego czasu w sposób zorganizowany i kreatywny. 

W  ostatnim  czasie,  dzięki  uprzejmości  parafian  —  mamy  możliwość  korzystania  ze
wspaniałych warsztatów ceramicznych. Rodzice chętnie angażują się w różne akcje i dlatego
zapraszamy wszystkich, którzy mogliby twórczo wesprzeć naszą działalność. Śladem innych
grup działających w naszej parafii — szczególnie Koła Pań — zawiązujemy  Koło Rodziców.

Wstępnie  omówiliśmy problemy organizacyjne, rozmawialiśmy o możliwych formach
współpracy i o pomysłach na wspólne działanie.

W planach mamy większe zróżnicowanie tematów zajęć, zorganizowanie wielu atrakcji
na  Parafialny  Dzień  Dziecka  (14  czerwca)  oraz  przygotowanie  rodzinnego  wyjazdu
wakacyjnego do Sorkwit (w dniach 29.06.-09.07.)

Osoby, które miałyby ochotę współpracować z Kołem Rodziców lub wnieść jakieś uwagi
i pomysły — zapraszamy do kontaktu w niedzielę po nabożeństwie w domu parafialnym na
dole w "świetlicy" lub mailowo : m.weigle@wp.pl

Dzieci w kościele i latarenka

Efektem tego spotkania jest  próba wypracowania w dzieciach bardzo ważnego nawyku
chodzenia  do  kościoła  z  rodzicami.  Chcielibyśmy  wprowadzić  zwyczaj  przyprowadzania
dzieci na niedzielne nabożeństwa w celu wspólnego przeżywania pierwszej części związanej
z  liturgią.  Dobrze  byłoby,  aby  wspólnie  z  nami  pośpiewały  pieśni  i  poznały  atmosferę
nabożeństwa.  Proponujemy,  aby  dzieci  zajmowały  pierwszą,  lewą  ławkę  (tę  najbliżej
ambony).  Przed  kazaniem, w  czasie  śpiewania  drugiej  pieśni  —  dzieci  w  towarzystwie
dyżurnego opiekuna odbiorą z ołtarza zapaloną latarenkę i przejdą do domu parafialnego na
zajęcia szkółki niedzielnej, religii i zajęć w świetlicy. 

Mamy  nadzieję,  że  ten  akcent  będzie  znakiem  od  nas  dorosłych,  że  dzieci  są  mile
widziane w kościele i doda wszystkim odrobinę radości. 

„Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, 
albowiem takich jest Królestwo Boże” Mar 10. 14.
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JAWORNIK 2015

Na przełomie  stycznia  i  lutego, w pierwszy  tydzień  szkolnych  ferii  zimowych  odbył  się
tradycyjny  rodzinny  wyjazd  do  Jawornika.  Część  osób  przybyła  samochodami,  a  część
pociągiem.  Tym  razem  grupa  była  bardzo  liczna,  a  wśród  prawie  50.  osób  znaleźli  się
przedstawiciele  parafii  Św.  Trójcy,  Parafii  Reformowanej  i  naszej-  Wniebowstąpienia
Pańskiego. Większość uczestników była nastawiona na sportowe zmagania. Przedpołudnia
w  większości  spędzaliśmy  na  stokach  Soszowa  i  Kiczery,  gdzie  można  było  korzystać
z kolejki  linowej  i wyciągów  narciarskich.  Młodsze  dzieci  mogły  uczęszczać  do  szkółki
narciarskiej,  a  reszta  znakomicie  dawała  sobie  sama  radę,  szusując  po  przygotowanych
trasach lub spacerując po zaśnieżonych ścieżkach.
Pani  Ela  Byrtek- główny organizator  zapewniła  nam wiele  różnych atrakcji.  Byliśmy na
tradycyjnym  kuligu  zakończonym  pieczeniem  kiełbasek  i  oscypków  w  Dolinie  Czarnej
Wisełki.  Dla chętnych  był  spacer  po Wiśle, wyjazd  na  łyżwy i  do słynnego Aquaparku
w Hotelu Gołębiewski. 
Mieliśmy również sporo powodów do świętowania.  W czasie trwania wyjazdu kilka osób
obchodziło  swoje  urodziny.  Bardzo  hucznie,  z  występem  muzycznym  (!)  odbył  się
przygotowany po kryjomu, przez  dzieci  — Dzień Babci  i  Dziadka. Tydzień pełen wrażeń
minął  nam trochę za  szybko. Bardzo  miło będziemy wspominać  ten  czas  i  już  myślimy
o następnym  integracyjnym  wyjeździe,  który  planowany  jest  w  od  29.06  do  09.07.
w Sorkwitach. Prosimy już rezerwować ten termin.

Małgorzata Weigle

Sprawozdanie ze Spotkań „Dinozaurów”  —  b. członków Stowarzyszenia 
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w 2014 r. w Parafii Wniebowstąpienia.

W  roku  2013  odbyło  się  dwanaście  spotkań  oraz  coroczny,  letni  obóz  w  Sorkwitach.
Organizacją  spotkań  zajmowali  się  Ewa  i  Piotr  Weiglowie  przy  nieodmiennie  wydatnej
pomocy Aliny Burmeister.

13. stycznia było 25 osób. Wysłuchaliśmy ilustrowanej  zdjęciami opowieści  Ewy i  Piotra
Weigle  z  wypra-wy  do  Bretanii,  obejrzeliśmy  też  aktualne  zdjęcia  z  Sorkwit,  w  tym
z odremontowanego,  a  właściwie  prze-pięknie  zmodernizowanego,  tak  dobrze  nam
znanego Domu Młodzieżowego;

10.  lutego –  25  osób,  świętowaliśmy  urodziny  Andrzeja  Skierskiego  i  Piotra  Weigle,
a spotkanie okrasiły torty fundacji solenizantów;

10.  marca pod  nieobecność  E.  i  W.  Weiglów  spotkanie   organizowali  spotkanie:  Alina
Burmajster oraz Jadwiga i Andrzej Skierscy. Po raz pierwszy gościliśmy proboszcza parafii,
ks. Dariusza Chwastka;

14 kwietnia, tradycyjne „jajko”. Przyszło 45 osób, w tym pierwszy raz po ciężkiej chorobie
Jan  Żytowiecki,  dawno  widziana  Krystyna  Reiff-Beczek  i  ostatnio  rzadko  obecny  nasz
pierwszy prezes, Mietek Wolff. Byli też zaproszeni księża: Dariusz Chwastek i Piotr Gaś oraz
żona ks. Michała Jabłońskiego. 
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Składane życzenia stały się okazją do wspomnień, a przy tej okazji ks. bp Janusz Narzyński
przedstawił  dokument  IPN-u,  z  którego  wynika,  że  Stowarzyszenie  Polskiej  Młodzieży
Ewangelickiej  nie zostało formalnie rozwiązane, z czego można wnioskować, że jesteśmy
„byłymi członkami”, a  nie członkami byłego SPME. Podpisaliśmy również przygotowane
przez Romana Lotha kartki świąteczne do tych, którzy nie mogli uczestniczyć w „jajku”.

12.  maja  było  26  osób,  urodziny  Hanny  Niemczyk,  Ewy  Ziegler-Brodnickiej,  Aleksandra
Jałosińskiego i Zofii Perzyń-skiej. Obejrzeliśmy dokumentację fotograficzną z kwietniowego
spotkania i z wyprawy Ewy i Piotra Weiglów do Turcji (opatrzonych ich komentarzem).

9. czerwca – obecnych 37 osób — spotkanie poświęcone było życiu bp  Jana Niewieczerzała,
o którym  opowiedzieli  Aldona  i  Karol  Karscy.  Obejrzeliśmy  również  film  i  posłuchali
wspomnień  ks.  bp  Zdzisława  Trandy.  Dużą  radość  sprawiła  nam  obecność  na  zebraniu
rodziny biskupa: córki Ingeborgi i syna, Mirosława.

14  lipca obchodziliśmy  urodziny  „Bliźniaczek”  -  Ewy  i  Joli  Steinhagen,  dziś  Weiglowej
i Breiterowej. Było ok. 20 osób. Podano tort bezowo-śmietanowy własnej produkcji  oraz
prezent od Janka – tort  śmietanowy ze sztucznym ogniem i napisem „75 lat” (odmłodził
Bliźniaki!), a ponieważ Jola nie mogła przyjść, napisaliśmy do niej kartę z życzeniami. Na
koniec  spotkania  ks.  bp  Zdzisław  Tranda  odmówił  modlitwę  za  zdrowie  Aleksandra
Jałosińskiego, będącego po ciężkiej operacji.

11. sierpnia - 12 osób, spotkanie o charakterze towarzyskim;

8.  września  -  8  osób  (duża  grupa  –  8  osób,  jak  zwykle,  w  Sorkwitach),  spotkanie
towarzyskie;

13. października (25 osób) spotkania o charakterze towarzyskim, bez E. i P. Weiglów, bo znów
pojechali do Turcji.

10. listopada — świętowaliśmy 62 rocznicę ordynacji ks. bp. Zdzisława Trandy.  Była też
relacja i pokaz zdjęć z wyprawy Weiglów do Kapadocji (Turcja). Było 25 osób.

8.  grudnia -  „spotkanie  opłatkowe”  -  było  38  osób,  w  tym  zaproszeni  proboszczowie
zaprzyjaźnionych parafii: księża Dariusz Chwastek, Piotr Gaś z małżonką, Michał Jabłoński
z małżonką oraz Włodzimierz  Nast  z  małżonką i  wikary z  kościoła  św. Trójcy — Łukasz
Zieliński.  Szczególną  radość  sprawiła  nam  obecność  dawno  niewidzianych  kolegów  –
Wandy Trandowej i Zdzisława Rondio.
Spotkanie jak zwykle rozpoczął należący do weteranów młodzieżowego ruchu bp Zdzisław
Tranda słowami Pisma Świętego, wspomniał tych, co odeszli z naszego grona w br. i tych, co
znaleźli  się  w  szpitalach,  hospicjach  i  są  obłożnie  chorzy.  Po  wspólnej  modlitwie
podzieliliśmy się  opłatkiem. A potem przy  akompaniamencie  kol. Andrzeja  Kowalskiego
śpiewaliśmy ulubione kolędy. Podpisaliśmy karty z życzeniami dla nieobecnych kolegów
z całej Polski. Okazuje się zresztą, że ten mały gest pamięci jest ważny, bo w błyskawicznym
tempie docierają do nas wyrazy serdeczności od adresatów. Jak zwykle przeprowadziliśmy
wśród obecnych kwestę. Zebraliśmy 700 zł,  które tym razem przeznaczyliśmy na rehabilita-
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-cję Antosia Pysza, syna ks. Marcina Pysza z parafii w Piszu. Sesję zdjęciową ze spotkania
wykonał kol. Andrzej Kowalski.

Opracowały: kol., kol. 
Ewa Ziegler-Brodnicka i  Ewa Weigle

Przywracanie pamięci – pastor Oskar Ernst
Przywracanie pamięci o postaciach tworzących historię Kościoła luterańskiego w Polsce

to  zadanie, które  postawiła  sobie  Pani  Maria  Kaucz.  Wyrazem  troski  o  tę  pamięć  była

wystawa  poświęcona  ks.  Robertowi  Nitschmannowi,  która  została  przedstawiona

w kościele  Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Kolejnym przedsięwzięciem było

opublikowanie książki pod tytułem „Zapomniany pastor ks. Robert Nitschmann – ostatni

przedwojenny proboszcz parafii nowodworskiej”, która ukazała się w roku 2013. Na kolejną

książkę nie trzeba było długo czekać, gdyż kolejna publikacja pt. „Pastor Oskar Ernst (1872-

1922)” ukazała się już pod koniec 2014 r. i  została wydana tak jak i pierwsza – nakładem

autorki. Instalacja nowodworskiego proboszcza ks. Oskara Ernsta odbyła się 31 lipca 1904 r.

Przypadło mu więc w udziale prowadzenie parafii w niełatwych i przełomowych czasach.

Pisze o tym autorka w szkicu biograficznym.

Książka zawiera jednak nie tylko informacje o życiu i działalności proboszcza z Nowego

Dworu,  lecz  także  wybrane  teksty  opublikowane  przez  ks.  Oskara  Ernsta  na  łamach

„Zwiastuna Ewangelicznego”. W spisie  bibliograficznym tekstów odnotowano publikacje,

począwszy od roku 1899, a skończywszy na 1922. Najwięcej tytułów przypadło na lata 1910 –

1913.  Dziewięć  zostało  przedrukowanych  w  książce.  Znajdziemy  wśród  nich  m.in.  takie

tytuły:  „Katarzyna  v.  Bora  (1499  –  1552)”;  „XXVI  Synod  ks.  ks.  pastorów  ewangelicko-

augsburskich w Królestwie Polskim”; „Juliusz Słowacki pod względem religijnym”; „Zadanie

ewangelicyzmu polskiego”. Od tamtych czasów dzieli nas sto lat. W jakże innej sytuacji dziś

żyjemy.  Warto  jednak  pamiętać  o  naszych  poprzednikach,  o  ich  działalności,  o  ich

poglądach.  Warto  sięgnąć  po  książkę  „Pastor  Oskar  Ernst  (1872-1922)”.  Za  zachowanie

w naszej  pamięci  postaci  kolejnego  proboszcza  z  Nowego  Dworu  składam  serdeczne

podziękowanie Pani Marii Kaucz. 

Zgierz w marcu

ks. dr Marcin Undas 
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„z prac Rady Parafialnej...” do numeru marcowego 2015

W ostatnim okresie  Rada spotkała się  dwukrotnie, na posiedzeniach  roboczych 4 lutego
i  9  marca 2015 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  złożenie  dokumentacji  projektowej  w  Wydziale  Infrastruktury
i Inwestycji Urzędu Dzielnicy Warszawa Mokotów celem dokonania tzw. uzgodnień przed
ostatecznym zgłoszeniem robót budowlanych.

Na  początku  marca  2015  r.  odbyły  się  rozprawy  przed  Wojewódzkim  Sądem
Administracyjnym  w  związku  ze  skargami  Parafii  na  nieuznanie  nas  za  stronę
w postępowaniu  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  parkingu  MSW, co  poskutkowało
odcięciem nas od dojazdu od ul. Batorego. Obecnie czekamy na sporządzenie przez  Sąd
uzasadnienia orzeczenia, w którym Sąd oddalił nasze skargi.

Również w marcu odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym w sprawie przywrócenia
posiadania  dojazdu. W rozprawach uczestniczyli  ks.  dr  Dariusz  Chwastek i  prezes  Paweł
Niemczyk.

W ramach regulowania spraw prawnych Parafii do ksiąg wieczystych zostały wprowadzone
zmiany  spowodowane podziałami geodezyjnymi działek parafialnych z roku 2001.

Trwa postępowanie geodezyjne w sprawie tzw. „sprostowania granicy działek”.

W  dalszym  ciągu  oczekujemy  na  wydanie  decyzji  administracyjnej  w  sprawie  działki
parafialnej w Gostyninie. 

W  uzgodnieniu  z  Rodzicami  wprowadzono  zmianę  w  sposobie  prowadzenia  zajęć
odbywających się równolegle z niedzielnymi lekcjami religii i szkółką niedzielną. Dzieci będą
uczestniczyć  w  nabożeństwie  podczas  liturgii  wstępnej,  a  później  wraz  z  osobą  dorosłą
wychodzić na swoje zajęcia.

W związku  z  kolizją  terminów Święta  Świętej  Trójcy (konfirmacja w Parafii  Św. Trójcy)
i planowanej  w naszej  Parafii  na ten  sam dzień 31  maja powtórki  ubiegłorocznego Dnia
Dziecka, Rada przesunęła termin Święta Parafialnego na niedzielę 14 czerwca 2015. 

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. 

W niedzielę 15 marca 2015 r. komisja składająca się z członków Rady, Komisji Rewizyjnej
i Komitetu  dokonała  oględzin  terenu  parafialnego  oraz  budynków  (kościoła  i  domu
parafialnego)  celem ustalenia  miejsc  wymagających  napraw, konserwacji  lub  wymiany.
Protokół z tych oględzin stanowić będzie podstawę do planu remontowego.

Rada zaakceptowała propozycję ks. dra Dariusza Chwastka dotyczącą uczczenia 20. rocznicy
podpisania w naszym kościele  deklaracji  o  wspólnocie  ołtarza i  ambony między trzema
Kościołami ewangelickimi. Obchody przewidziane są na listopad 2015.

W niedzielę 12 kwietnia po nabożeństwie odbędzie się spotkanie na cmentarzu, w związku
z piątą rocznicą śmierci proboszcza, ks. Adama Pilcha.

Następne  robocze  posiedzenia  Rady  zaplanowane  jest  na  15  kwietnia,  a  Zgromadzenie
Parafialne na 19 kwietnia 2015 roku. 

Paweł Niemczyk
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Wspomnienie o śp. ks. Biskupie Mieczysławie Cieślarze

W marcu br. mija 65. rocznica urodzin śp. ks. biskupa Mieczysława Cieślara, który urodził

się  28  marca 1950  r.  w Wiśle, w rodzinie  ewangelickiej  o  tradycjach  patriotycznych. Po

ukończeniu  wiślańskiego  liceum  ogólnokształcącego  rozpoczął  studia  w  Chrześcijańskiej

Akademii Teologicznej w Warszawie. Po ordynacji w 1973 r. ks. Mieczysław Cieślar podjął

pracę w Diecezji Warszawskiej naszego Kościoła, początkowo jako wikariusz Parafii łódzkiej,

kilka lat później jako proboszcz Parafii w Pabianicach, a następnie jako proboszcz Parafii Św.

Mateusza w Łodzi, z którą na wiele lat związał swoją pracę duszpasterską i życie rodzinne.

W 1996 r. Synod Diecezji Warszawskiej powierzył mu urząd Biskupa Diecezjalnego.

Pracę  parafialną  ks.  bp  Cieślar  łączył  z  działalnością  naukowo-dydaktyczną  w

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, pracując w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i

języka greckiego.

Dla parafian, przyjaciół, młodych duchownych stanowił wzór serdecznego i otwartego

duszpasterza, a także wrażliwego i pełnego ciepła człowieka. Był przyjacielem naszej Parafii,

uczestnikiem wielu nabożeństw i spotkań parafialnych, szanowanym i zawsze serdecznie

witanym.

Zginął  w  tragicznym  wypadku  samochodowym, w  drodze  z  Warszawy  do  Łodzi  18

kwietnia  2010 r.,  zaledwie  osiem dni  po  Katastrofie  Smoleńskiej  w chwili,  w której  tak

bardzo potrzebowaliśmy jego pomocy, wsparcia i mądrości.

W 65.  rocznicę  urodzin  Księdza  Biskupa  wspominają  parafianie  i  przyjaciele  z  Parafii

Wniebowstąpienia  Pańskiego,  a  także  koleżanki  i  koledzy  z  Chrześcijańskiej  Akademii

Teologicznej w Warszawie.

Cześć Jego Pamięci!





Prosimy o wsparcie akcji renowacji krzeseł!

Szanowni Państwo,
w  sprawozdaniach  za  rok  2014  –  zamieszczonych  w  ostatnim  numerze  biuletynu  –
informowaliśmy m.in. o tym, że dzięki ofiarności naszych parafian w ciągu ostatnich dwóch
lat udało się wymienić okna w całym domu parafialnym. Z kolei w ubiegłych miesiącach
w ramach odnawiania sali  parafialnej zakupione zostały nowe zasłony do okien, a także
nowe obrusy na stoły. Do końca prac remontowych w sali pozostało jeszcze malowanie
ścian oraz renowacja krzeseł.
Malowanie sali i  kuchni parafialnej chcemy wykonać we własnym zakresie po Świętach
Wielkanocnych.  Renowacji  krzeseł  dokona  tapicer.  Na  stanie  Parafii  jest  75  krzeseł,
renowacja  każdego  (wymiana  wyściółki  siedziska  i  oparcia,  lakierowanie  stelażu
metalowego i  obszycie nową tkaniną)  kosztować będzie  60 złotych. Razem na te  prace
potrzebujemy więc 4.500 złotych. 
Obecnie Parafia nie jest w stanie, także przy dofinansowaniu ze strony Koła Pań, pokryć
kosztów ich renowacji. Dlatego zwracamy się do Was, Drodzy, o złożenie ofiary na ten cel.
W kancelarii  parafialnej wyłożona jest lista, na którą można wpłacać datki. Każda ofiara
będzie naszym wkładem w nowy wygląd naszej sali parafialnej, jednocześnie za każdą ofiarę
będziemy niezmiernie wdzięczni, a spotkania w odnowionej sali staną się zapewne jeszcze
przyjemniejsze.

W nadziei na zrozumienie naszych wspólnych potrzeb, 

Rada Parafialna

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:

Pani Emilii MILERSKIEJ – 1 marca
Pani Janinie STOPCZYK – 8 marca
Pani Elżbiecie FOGEL – 12 marca

Pani Łucji FRITZ – 13 marca
Panu Januszowi NARZYŃSKIEMU – 14

marca
Panu Józefowi Jerzemu MAŻYS – 19 marca

Pani Hannie KALBARCZYK – 19 marca
Pani Hannie FROŁOW-KASZYŃSKIEJ –

20 marca

Pani Halinie WOLFF – 21 marca
Panu Zdzisławowi RONDIO – 21 marca
Pani Henryce WOLFRAM – 21 marca

Pani Stanisławie PRZYBYSZ – 22 marca
Panu Zbigniewowi KOTULSKIEMU – 27

marca
Pani Lidii MESSERSCHMIDT – 27 marca

Pani Hannie SABAT – 28 marca
Pani Alfredzie KLOTZ – 31 marca

Pani Alinie WIŚNIEWSKIEJ – 31 marca

„Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości (Jud 1,2).

©Nasza Parafia – Informator Rady Parafialnej PE-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Redakcja: Łucja Cholewik, Dariusz Chwastek, Adam Golański, Jolanta Janowska i Małgorzata Weigle. 

Drodzy czytelnicy, pragniemy poinformować, iż na naszej parafialnej stronie internetowej
http://www.pulawska.luteranie.pl/ istnieje możliwość pobrania informatora „Nasza Parafia”

w formie elektronicznej (pdf) a także w formie spakowanej (zip) w postaci podzielonej na strony
do samodzielnego wydrukowania. Będziemy Państwu wdzięczni za przekazywanie wszelkich

uwag i propozycji dotyczących pisma na adres mailowy parafii: pulawska@luteranie.pl lub
bezpośrednio do p. Adama Golańskiego, który zajmuje się wszelkimi sprawami technicznymi

związanymi z jego wydawaniem:  adam.golanski@gmx.com

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego ul. Puławska 2a 
 02-566 Warszawa, tel./fax 22 849 77 05         nr  konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315
Godziny pracy kancelarii: pn., pt.: 10:00 – 13:00; wt., śr., czw.: 15:00 – 18:00; niedz.: 11:30 – 12:30

http://www.pulawska.luteranie.pl/
mailto:adam.golanski@gmx.com
mailto:pulawska@luteranie.pl


Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie

Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza Parafia” rok II nr 3/2015

BIBLIJNE ZOO

Zagadka:

Jest od konia dużo mniejszy,
lecz ma troszkę większe uszy.
Gdy się uprze, że iść nie chce,
to nic z miejsca go nie ruszy.

-Czy już wiecie co to za zwierzę?
-Tak! To osioł! 

W Polsce osiołki nie są bardzo popularne. Można zobaczyć je w ogrodach
zoologicznych.  W  ciepłych  krajach  takich  jak  Grecja,  Włochy,  kraje
bałkańskie i Bliskiego Wschodu — można je spotkać przy gospodarstwach
do dziś. W biblijnych czasach były często wykorzystywane do pracy w polu
i jako zwierzęta juczne, czyli do przewożenia różnych towarów. 

Na osiołku można było też wybrać się w daleką podróż, bo zwierzę to
jest  mało  wymagające  i  dość  wytrwałe  w  pracy.  Stąd  znane  jest
powiedzenie: że ktoś „haruje jak dziki osioł”. Zdarza się czasem, że osiołek
chce  pokazać,  że  ma  swój  charakter  i  potrafi  odmówić  pracy.  Wtedy
wymagana  jest  ogromna  cierpliwość  właściciela,  bo  okazuje  się,  że
przysłowiowy kłapouchy jest po prostu „uparty jak osioł”.

Biblia w kilku miejscach nawiązuje do tego zwierzęcia, ale dziś wybierzmy
historię  przybycia  Jezusa  do  Jerozolimy.  W mieście  tym oczekiwano go
z wielką  radością  i  wszyscy  chcieli  go  powitać  jak  prawdziwego  króla,
rzucano więc na jego drogę liście palm. 

„Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj córko jeruzalemska! 
Oto twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski,

łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”           (Za 9,9)



Wjazd do Jerozolimy
tak ważnej

i oczekiwanej przez
mieszkańców miasta

osoby na niepozornym
osiołku pokazuje, że
Jezus przybył jako

skromny, przynoszący
pokój człowiek.

Na pamiątkę tego
wydarzenia

obchodzimy Niedzielę
Palmową.  Jest to
znak, że niedługo

zbliża się czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. 
To  czas  na  przygotowania  świąteczne  i  robienie  dużych  porządków  po
zimie. Przy okazji sprzątania i mycia, tradycją ludową jest oblewanie się
wodą, czyli "Śmigus- Dyngus" i malowanie pisanek. 





Krzyżówka

"...Tydzień"
"...- Dyngus"

Na nim jechał Jezus
Miasto, do którego przybył Jezus

Malowane jajko
"....- jak osioł"

Nadchodząca pora roku
Niedziela przez Wielkim Tygodniem

Specjalne lekcje przed świętami

Błogosławionych 

Świąt!
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