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Kazanie konfirmacyjne
A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie,
niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza
jego popłyną rzeki wody żywej.
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Drodzy Konfirmanci, Drodzy Złoci Konfirmanci, Bracia i Siostry w Jezusie
Chrystusie!
Jeśli kto pragnie, nich przyjdzie do mnie i pije. Słowa pełne nadziei, które w tym
szczególnym dniu możemy usłyszeć. Jakże wspaniałe zaproszenie, które kieruje do
nas spragnionych sam Jezus. Dzisiaj to zaproszenie dotyczy każdego z nas, a przede
wszystkim Was Kochani Konfirmanci i Was, którzy przypominacie sobie dzisiaj
konfirmację sprzed 50 lat. Dotyczy każdego, kto pragnie mieć wystarczająco wody,
by ugasić wszelkie pragnienie.
Kto z nas nie chciałby z niej skorzystać wiedząc, że przecież życie tu, na ziemi
bardzo często prowadzi do miejsc pustynnych. Gdy malutkie dziecko zawoła: pić,
wtedy rodzice nie zważając na okoliczności, starają się jak najszybciej napoić
swoją spragnioną pociechę.
Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak głośno wołał w Jerozolimie Jezus do
zebranych tłumów pod koniec święta namiotów. Święte Miasto otaczały puste,
jałowe wzgórza pustyni Judzkiej. Wołanie przypominało zebranym na święto, jak
cennym darem jest woda. W porze letniej w Izraelu prawie w ogóle nie pada
deszcz. Jesienią, gdy obchodzi się święto namiotów wszyscy tęsknią już za
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zimowymi, deszczowymi i chłodniejszymi dniami. Ziemia jest wysuszona,
popękana i czeka na pierwsze krople deszczu.
Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije! Jezus doskonale zdawał sobie
sprawę z tych słów. Wypowiadał je w ostatnim dniu święta, gdy w świątyni
modlono się o deszcz i wznoszono do Boga prośby o potoki wody żywej.
Wiemy doskonale z własnych doświadczeń, że wtedy, gdy czujemy pragnienie,
musimy czym prędzej je zaspokoić. Nie da się czekać kilka dni, trzeba to uczynić
jak najszybciej. A gdy doskwiera nam inny rodzaj pragnienia? Pragnienia, które
wykracza poza nasze codzienne potrzeby. Pragnienie życia, które ma sens, życia,
w którym dominować będzie miłość, szacunek i przyjaźń? Życia, które będzie
miało nadzieję na pokój dla naszych niespokojnych dusz. Czy takie pragnienie tez
chcemy ugasić?
Wy drodzy Konfirmanci dzisiaj macie to źródło żywej wody przed sobą. Wystarczy
brać ją w dłonie i zaspakajać pragnienie. Można oczywiście powiedzieć, w tej chwili
nie odczuwam pragnienia, może jutro, pojutrze się pojawi. Jakże ważnym jest, by
wiedzieć, że to źródło nie wysycha! Choć człowiek w poszukiwaniu innego życia
gubi je z oczu i nagle znajduje się na pustyni.

Zmiany związane z reformą edukacji w Polsce
Wśród uchwał podjętych na 1. sesji Synodu Kościoła XIV kadencji znalazła się m.in.
sprawa przyjęcia przepisów przejściowych w związku z reformą edukacji w Polsce
i „Podstawy programowej nauczania religii ewangelickiej dla klasy VII–VIII szkoły
podstawowej”. W kwestii określenia wieku konfirmacji zdecydowano, że do
jesiennej sesji Synodu w 2018 r. przygotowanie do konfirmacji będzie odbywać się
na wcześniej ustalonych zasadach. W tym czasie Komisja ds. Edukacji i
Wychowania Chrześcijańskiego oraz inne komisje synodalne podejmą prace
zmierzające do przygotowania propozycji rozwiązań dotyczących przygotowania
i dopuszczenia młodzieży do konfirmacji z uwzględnieniem programu nauczania
religii i podstawy programowej nauczania kościelnego. Wyniki prac mają zostać
przedstawione na jesiennej sesji Synodu w 2018 roku. W uzasadnieniu decyzji
Synod podkreślił, że "do konfirmacji powinna przystępować młodzież, która
odznacza się dojrzałością religijną, intelektualną i emocjonalną, odpowiednią do
swojego wieku."
* Wykorzystano informacje Centrum Informacyjnego Kościoła E.-A. w Polsce

Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije! Mówi Jezus. Dla niego nie jest ważna
przyczyna pragnienia. Dla niego najważniejsze jest nasze pragnienie. Nie można
go jednak ugasić na odległość. Warunkiem jest bliskość i zaufanie, że każdy z nas
jest zaproszony do źródła wody żywej takim, jakim jest.

Nasi czcigodni
Jubilaci

Tak! Moi drodzy młodzi Przyjaciele! I wy jesteście zaproszeni z wszystkimi
pytaniami, problemami, a także zwątpieniem, które nie raz będzie wkradało się w
Wasze serca.
Tak działał Jezus. Ugasił pragnienie Samarytanki, dał swoja bliskość celnikowi
Zacheuszowi. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije! Bez jakichkolwiek
uprzedzeń i warunków wstępnych.
Drodzy Konfirmanci! Stajecie się pełnoprawnymi członkami Kościoła. Często
jednak zdarza się, że wraz z Konfirmacją młodzi ludzie tracą kontakt z tym
miejscem. Czyżby przestali odczuwać pragnienie? Dlaczego ich drogi poszukiwań
prowadzą mimo drzwi kościelnych?
To prawda, że wiara nie daje łatwych odpowiedzi na pytania o sens. Jeśli ktoś chce
poznać pieśni, zrozumieć zwiastowane Słowo Boże, zmawiane podczas
nabożeństw modlitwy, musi to wszystko poznać. Musi wrastać w chrześcijańskie,
ewangelickie myślenie i odpowiedzialność, by odkryć ich głębię, wartość dla życia
i w ten sposób zaspokoić nasze pragnienie. Wyuczona wiara musi być
2

6 maja Pani Maria Situmorang

21 maja Pan Mirosław Sztranc

15 maja Pani Danuta Quandt

27 maja Pani Edyta Wasilewska

17 maja Pani Ewa Ziegler-Brodnicka

29 maja Pani Elza Werner

Wszystkim naszym Drogim Jubilatom życzymy wielu łask Bożych na dalsze lata.
Oby upływały w zdrowiu, radości i miłości bliskich!

Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych
obłoków (Ps 36, 6).
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rocznicami kościelnymi. Była odpowiedzialna za redakcję książki „Ewangelicy
warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939-1945” oraz słownika
zawierającego ponad 1400 biogramów polskich ewangelików wyznania
luterańskiego i reformowanego. Wieloletni nauczyciel i pedagog, wizytator w
Departamencie Programów, Podręczników i Pomocy naukowych oraz specjalista
w Departamencie Organizacji Badań i Prognoz Oświatowych Ministerstwa
Oświaty i Wychowania. W latach 1979-1980 związana z Wydawnictwem
Zwiastun. Chętnie tworzyła poezję oraz inne formy literackie. W 2016 roku Alina
Eleonora Janowska otrzymała nagrodę im. Ks. Leopolda Otto przyznawaną przez
Zwiastun Ewangelicki.

praktykowana, ciągle ćwiczona. Uczęszczaliście na nabożeństwa dla dzieci, lekcje
religii i nauki konfirmacyjnej, uczyliście się i zdaliście egzamin konfirmacyjny.

Zmarła była też wierną czytelniczką naszego biuletynu parafialnego.

Także i wy, drodzy młodzi przyjaciele, będziecie doświadczać w życiu jego
ciemnych stron. Przeżywać radosne i trudne chwile. Chwile uniesienia, zadumy,
smutku. Pamiętajcie jednak że ta Parafia jest miejscem, gdzie z wszystkim co
czujecie możecie przyjść i dzielić się.

* Na podstawie materiałów udostępnionych przez córkę zmarłej, zamieszczonych 21 kwietnia
na stronie internetowej Parafii E.-A. św. Trójcy.

Z obrad Synodu Kościoła *

Drodzy! Nie zmarnujcie tego, co otrzymaliście, abyście nie odczuwali pragnienia a
mogli je zaspokajać. Wiara wymaga ciągłego pogłębiania i upewniania się o Bożej
bliskości i mocy. Potrzebuje także społeczności z innymi wierzącymi i dlatego
jesteście tutaj Wy, Złoci Konfirmanci, Wy Rodzice i Rodzice chrzestni. My wszyscy
Siostry i Bracia! Jesteśmy świadkami wiary i tworzymy społeczność ludzi
wierzących. Wiara nie jest dana raz na zawsze. O tym Drodzy Złoci Konfirmanci
zapewne nie raz się przekonaliście. Ona nie odsuwa od nas zwątpienia. O wiele
bardziej wiara jest pobudzana i wzrasta dzięki pragnieniu wody żywej.

Tam gdzie sam Jezus zaprasza, tam płynie wieczne niewysychające źródło życia,
potoki wody żywej.

Nowy Prezes Synodu
Podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
synodałowie wybrali nowego Prezesa Synodu XIV kadencji, którym został ks. dr
Adam Malina. Ks. Malina urodził się 9 września 1966 roku w Cieszynie. Studia
teologiczne odbył w latach 1986 - 1991. Od ordynacji na duchownego Kościoła w
roku 1991, pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, wpierw jako wikariusz, a
później proboszcz. Od roku 2001 jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła
gdzie pełni funkcję przewodniczącego synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki
Kościelnej, uczestniczy również w pracach Komisji ds. Mediów oraz Teologii i
Konfesji. W latach 2014-2017 był członkiem Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII
kadencji. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Mediów Polskiej Rady
Ekumenicznej. Zastąpił on na tym stanowisku ks. Grzegorza Giemzę, Dyrektora
Polskiej Rady Ekumenicznej. Ks. Adam Malina jest doktorem teologii oraz autorem
publikacji z zakresu liturgiki, hymnologii, mediów i historii Kościoła. Jest także
przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej
oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl. Jest żonaty i ma troje dzieci.
Wybrano także radców Rady Synodalnej i zadecydowano o składzie Synodalnej
Komisji Rewizyjnej. Synod ustalił tez skład sędziów Sądu Dyscyplinarnego.
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Artur Oppman Or-Ot

Bądź wierny!
Jakieś obiecał w tej godzinie,

Wtedy gdziekolwiek zwrócisz kroki,

Jakieś to Bogu przyrzekł ninie,

Pan pójdzie z tobą wśród głębokiej

Tak też dotrzymaj wiernie, szczerze

Nocy i we dnie, w każdej porze,

I aż do śmierci wytrwaj w wierze.

Strzec ciebie będzie oko Boże.

Dzisiaj na życia stoisz progu,

Będzie przed duszy bronić znojem,

Wiec sie w opiekę oddaj Bogu

Natchnie ci serce swym spokojem,

I choćbyś cierpiał ból niezmierny

Ustrzeże w życiu od zwątpienia

W troskach, w zawodach, bądź Mu wierny!

I zaprowadzi w kraj Zbawienia
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Lidzbark Welski 2017 – kolonie letnie

Nasi tegoroczni
konfirmanci
28.05.2017

W dniach 26.06.-06.07.2016.w Lidzbarku Welskim tradycyjnie organizowane
będą przez obie warszawskie parafie kolonie letnie dla młodzieży szkolnej. W tym
roku dzieci z naszej parafii pojadą pod opieką p. Marty Zachraj. Zgłoszenia na
wyjazd proszę kierować na adres: marta.zachraj@gmail.com lub do kancelarii
parafii. Przewidywany koszt: 800zł. Serdecznie zapraszamy.

Sprzedaż cegiełek i artykułów związanych z Reformacją
Trwa sprzedaż cegiełek i artykułów związanych z Reformacją. Pieniądze ze
sprzedaży zostaną w całości przekazane na budowę nowego wjazdu, bramy i
obiektu jubileuszowego.

Mariusz Grzelecki, Iwo Janowski, Adrian Kowalczyk, Zofia
Niemczyk, Michał Otto, Julia Rudnicka, Roch Sawelski,
Weronika Teske

Wspomnienie *
25 kwietnia parafianie obydwu
warszawskich
parafii
ewangelickich oraz parafii w
Sorkwitach pożegnali na cmentarzu
na ul. Młynarskiej zmarłą 21
kwietnia w wieku 85 lat Alinę
Eleonorę z Rudzkich Janowską.
Po ciężkiej chorobie odeszła
założycielka
Komisji
Ochrony
Pamiątek przy Parafii EwangelickoAugsburskiej Świętej Trójcy w
Warszawie.

Zosia Niemczyk

Zaproszenie na tegoroczną konfirmację
Pod koniec miesiąca, 28 maja podczas nabożeństwa odbędzie się konfirmacja
ośmiu młodych osób z naszej parafii. Jest to bardzo ważny dzień w życiu każdego
ewangelika, ponieważ przed całym zborem wyznajemy naszą wiarę i składamy
ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi. Ponadto, chociaż nie jest to głównym
założeniem konfirmacji, to zgodnie z tradycją pierwszy raz będziemy uczestniczyć
w sakramencie Wieczerzy Pańskiej. Zostało nam jeszcze trochę czasu i egzamin,
który musimy zdać, ale mimo to bardzo się cieszę na ten dzień, a to oczekiwanie
skłania mnie do refleksji nad obecnością Boga w naszym życiu. Podczas nauki do
sprawdzianu musiałam powtórzyć sobie objaśnienia do przykazań i składu wiary,
które są w małym katechizmie Marcina Lutra. Dawno tam nie zaglądałam i myślę,
że Wy też nie... Przykazania znamy, Wyznanie Wiary mówimy co tydzień w
kościele, ale to właśnie w tych objaśnieniach jest wytłumaczona nasza relacja z
Bogiem. W imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na naszą
konfirmację i jednocześnie zachęcam do odświeżenia swojej więzi z naszym
Ojcem.

Od najmłodszych lat zaangażowana w życie zborowe Parafii E.-A. św. Trójcy w
Warszawie – w pracy z młodzieżą i chórze parafialnym. Działała w Komitecie
Parafialnym, Radzie Parafialnej, była też wielokrotnie delegatką do Synodu
Diecezji Warszawskiej. Współpracowała przy powstawaniu produkcji
dokumentalnych dotyczących ewangelickiego dziedzictwa, także z muzeami,
bibliotekami i archiwami. Organizowała wystawy w związku z ważnymi
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Foto: Wydawnictwo Augustana

Wystawa M. J. Juress – żydowski fotograf nowodworskich luteran

Jubileusz 50-lecia konfirmacji

23 kwietnia 2017 r. po nabożeństwie w budynku kościoła odbył się wernisaż
wystawy fotografii M.J. Juressa – żydowskiego fotografa nowodworskich luteran.
Pomysłodawczynią i głównym autorem jest pani Maria Kaucz. Wystawa będzie
otwarta przynajmniej do końca maja.

Ponieważ konfirmacje odbywają się w naszej parafii co dwa lata, w tym roku
piękny jubileusz 50-lecia konfirmacji obchodzą roczniki 1966 i 1967.

Wystawa Niemieckiej Centrali Turystyki

* Konfirmacja 3 kwietnia 1966 roku: Maria Jadwiga Wójtowicz

Ruszyła wystawa Niemieckiej
Centrali Turystyki związana z
jubileuszem 500 lat
reformacji. Przedstawia
miasta związane z ks. dr.
Marcinem Lutrem i
zapowiada wydarzenia
zaplanowane w Niemczech w
Roku Reformacji. W
Warszawie pokazywana na
Placu Zamkowym, w terminie
07-27.05.2017.

* Konfirmacja 5 czerwca 1966 roku: Krzysztof Borowicki, Krzysztof
Drabikowski, Krzysztof Drzewiecki, Irena Halina Hauber, Wojciech Maciej
Hauber, Małgorzata Lasocka, Krystyna Loth, Leszek Łapczyński, Małgorzata
Patzer, Edward Richter, Andrzej Ristow, Janusz Roeper

Więcej informacji na: http://luter2017.pl/ruszylawystawa-niemieckiej-centrali-turystyki/

Konkurs filmowy
Miło nam poinformować, że trójka teologów ewangelickich: Marek Bożek, Filip
Lipiński i Sebastian Madejski (dwaj z nich to nasi kościelni) wygrała konkurs
filmowy „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”, przygotowany przez
Kościół ewangelicki i zachęcający amatorów do tworzenia filmów w oparciu o
historie znanych lub dotąd szerzej nieznanych ewangelików. Film "Pleban",
będący opowieścią o ks. Zygmuncie Kuźwie, ewangelickim kapelanie Armii
Krajowej, uczestniku Powstania Warszawskiego, został wytypowany przez
komisję jednogłośnie! Doceniono zarówno walory artystyczne, techniczne jak i
istotne przesłanie filmu. Gratulujemy serdecznie! Więcej informacji na
www.luteranie.pl, można też obejrzeć film w serwisie internetowym YouTube.

Sorkwity 2017 – parafialne wczasy rodzinne
W dniach 6-16 lipca br. tradycyjnie organizowane są parafialne wczasy rodzinne
w Sorkwitach. Chętnych na wspólny wyjazd integracyjny prosimy o zgłoszenia do
p. Małgorzaty Weigle (tel. 603 784 296) lub do kancelarii parafialnej.
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Na zdjęciu konfirmacja 5 czerwca 1966r

* Konfirmacja 4 czerwca 1967 roku: Joanna Eisele, Wanda Eisele, Eugeniusz
Grenke, Waldemar Jóźwiak, Maria Kaucz, Elżbieta Klotz, Waldemar Klotz,
Weneta Nosek, Alicja Pfeiffer, Andrzej Schneider, Lidia Schneider, Ryszard
Wolfram, Urszula Wolfram, Helena Zelent, Irena Zelent, Piotr Żebrowski
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Wydział Kultury Ambasady RFN przyjął zaproszenie Rady i odbyła się pierwsza
wizyta , w trakcie której goście zapoznali się z historią naszej Parafii i specyfiką
luteranizmu w Polsce. Kierownik Wydziału, pan Fried Nielsen zaproponował
poszerzenie współpracy w zakresie projektu i urządzenia terenu zielonego wokół
Obiektu Jubileuszowego.
Sprawa przebudowy wjazdu: wciąż oczekujemy na ostateczne uzgodnienie z
Zarządu Dróg Miejskich, po otrzymaniu którego Parafia będzie mogła złożyć
zgłoszenie robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa.
Oczekujemy na zatwierdzenie przez MSWiA projektu wykonanego przez p. inż.
Pawła Junga , dotyczącego instalacji tzw. słupków przeszkodowych na działce
27/1 (strefa bezpieczeństwa Ministerstwa). Pomimo przypomnień mailowych nie
dostaliśmy odpowiedzi.

Na zdjęciu konfirmacja 4 czerwca 1967. I rząd druga od lewej – Urszula Wolfram,
II rząd druga od lewej – Maria Kaucz, czwarta od lewej – Alicja Pfeiffer, III rząd
trzeci od lewej – Piotr Żebrowski (?), piąty od lewej – Ryszard Wolfram.

22 kwietnia w trakcie akcji ”wiosenne porządki” w budynku kościoła i na terenie
parafialnym udało się m.in. wyremontować ławki, obalić 2 drzewa, z których jedno
było uschnięte, a drugie kolidowało z przebudową wjazdu, przesadzić ozdobne
krzewy, konfirmanci tradycyjnie zasadzili drzewko, tym razem magnolię.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy za udział i wytężoną pracę.

Ogłoszenia

Punkt przegięcia czy przegięcie z konfirmacją?
Krótka refleksja młodej metodystki o wychowaniu. *
W analizie matematycznej punkt przegięcia jest punktem na wykresie funkcji, w
którym zachodzi zmiana jej wypukłości. W wychowaniu chrześcijańskim punktem
znaczącej zmiany w transformacji tożsamości religijnej jest wiek nastoletni. To
taki właśnie „punkt przegięcia”. Jednak moim zdaniem, kończenie edukacji
religijnej na poziomie/etapie konfirmacji jest (używając slangu młodzieżowego):
ostrym przegięciem!
Na tym etapie pojawia się w życiu młodego człowieka lawina pytań i wątpliwości.
Pierwotny obraz Boga zostaje weryfikowany poprzez własne doświadczenie i
własne „eksperymenty” w relacji z Bogiem. Zupełnie jak starotestamentowy
Gedeon, młodzież ma skłonność sprawdzać, czy modlitwa „działa”, czy Bóg
6

Podziękowanie
Drodzy Parafianie i Sympatycy naszej Parafii!
Wszystkim, którzy zechcieli przekazać 1% swoich podatków na rzecz
Diakonii naszej Parafii bardzo gorąco dziękujemy i prosimy, byście
zechcieli, Drodzy, mieć w sercach ten cel również w przyszłym roku!
Proboszcz i Rada Parafialna
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i uroczyście spalić na rynku w Wilnie wszystkie egzemplarze Biblii brzeskiej.
Ocalałe woluminy zostały w większości zniszczone w okresie kontrreformacji.
Zachowało się zaledwie 20 egzemplarzy.

odpowiada na ich prośby, na ich poszukiwania i zwątpienia. Zaczyna się ścieżka
własnego, niezależnego (powiedzmy szczerze: nie tyle niezależnego, co bardziej
refleksyjnego) poszukiwania Boga i budowania relacji z Nim.

W 1632 roku ukazało się w Gdańsku tłumaczenie dokonane przez D.
Mikołajewskiego, uznane za przekład kanoniczny, zarówno w środowiskach
luterańskich, jak i ewangelicko reformowanych (kalwińskich i braci czeskich),
a zwane Biblią gdańską. Znaczenie tego ewangelickiego tłumaczenia można
porównać do znaczenia przekładu ks. Jakuba Wujka. Biblia gdańska stanowiła w
literaturze polskiej na owe czasy znaczący etap długiego okresu rozwoju języka
religijnego. Stała się popularną księgą posiłkującą się obowiązującą ówcześnie
nową ortografią i używanymi w tamtym okresie wyrazami. Pozostawała w użyciu
polskich ewangelików i ewangelicznych chrześcijan do roku 1975. W
protestanckich środowiskach konserwatywnych uważa się, że najbardziej oddaje
ducha oryginału.

Nastoletnia młodzież potrzebuje akceptacji swoich wątpliwości i poszukiwań.
Mniej więcej do dwudziestego piątego roku życia ich tożsamość religijna będzie
ulegać transformacji i budować logiczny system wartości oraz przekonań.
Nastoletniość to również trudny czas akceptacji samego siebie, niedoskonałości i
ograniczeń, ale też dynamicznej natury wolności, która wymaga od człowieka
wyboru i postawy odpowiedzialności za ten wybór. Ten niezwykły i cenny czas
przemian to potrzeba otoczenia się autorytetami, cennymi osobami spoza rodziny,
która powoli traci pierwotne znaczenie w definiowaniu świata i samego siebie.
Wzrasta więc znaczenie mentorów, których młodzież wybiera ze świata dorosłych
(m.in. nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy). Młodzi ludzie potrzebują
przewodników wedle wzoru Sokratesa, który sam siebie nazywał „akuszerem
prawdy”. Był niezwykłym mentorem dla poszukujących odpowiedzi na
egzystencjalne pytania i bolączki. To postawa wychowawcza w opozycji do
postawy tych, którzy dają gotowe odpowiedzi. A nie zawsze gotowe odpowiedzi są
tym, co młodzież poszukuje…

Prace nad współczesnym przekładem Pisma Świętego trwały od 1950 do 1975
roku. Biblia warszawska (lub „Brytyjka” – nazywana tak ze względu na wydawcę:
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne) jest translacją stosującą
współczesną szatę językową z zachowaniem pewnych tradycyjnych wyrażeń
biblijnych (np. zakon, zamiast prawo), mających swój rodowód w Biblii gdańskiej.
* Źródło fragmentów: „Słowo jako źródło mądrości i życia? O niepoprawnie
poprawnym języku polskich protestantów.”- dr Joanna Koleff-Pracka, ks. dr Adrian
Korczago na www.rjp.pan.pl

Przygotował Paweł Niemczyk

Z prac Rady Parafialnej
W ostatnim okresie Rada odbyła 1 posiedzenie robocze.
Rozpoczęły się prace związane z przebudową wjazdu na teren Parafii. Po
utwardzeniu i osiągnięciu wymaganej wytrzymałości fundamentu zostały
wymurowane słupy z bloczków z betonu architektonicznego.
22

Na pewno młody człowiek szuka Boga, a odpowiedź Boga jest zachęcająca: „A gdy
mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim
sercem (Jr 29,13)”. Chociaż już samo poszukiwanie Boga kryje w sobie wiele
zawiłych ścieżek, mnóstwo pytań i niejasności, które kształtują nas i uczą
dojrzałości.
Na koniec dodam, młody człowiek staje się nie tyle podmiotem naszego wysiłku
wychowawczego, lecz równoprawnym partnerem. Jego świeże spojrzenie na
treści wiary może być dla nas nie tylko wyzwaniem, ale również zbudowaniem,
przyczynkiem naszego rozwoju i wzbogaceniem naszej więzi z Bogiem. Tak więc
zakończyć katechetyczną edukację na poziomie konfirmacji to prawdziwa
katastrofa w wychowaniu chrześcijańskim! Jednak każdy z nas może być dla
młodych takim „Sokratesem”. To nie tylko prawdziwe wyzwanie i sprawdzian
naszej dojrzałości, ale również piękna przygoda, do której zaprasza nas sam Bóg.
* Źródło: „Pielgrzym Polski”. Opublikowano 16 sierpnia 2012, autor: monika.
7

Jolanta Janowska

Z cyklu „Miasta Lutra”
Drodzy Czytelnicy,
jak już informowaliśmy, właśnie odbyła się wycieczka parafialna „Śladami
Reformatora ks. Marcina Lutra”, która objęła zwiedzanie takich miast jak: Erfurt,
Eisenach, Wartburg, Eisleben, Torgau, Wittenberga oraz Lipsk. Z Reformacją w
Niemczech związanych jest jednak aż 36 miast, które chcemy krótko przybliżyć w
kolejnych numerach naszego biuletynu. Może te krótkie informacje będą motywacją
do odświeżenia i pogłębienia wiedzy o Reformacji, która w tak znaczący sposób
zmieniła historię świata?
Miasto Lutra – WITTENBERGA (Wittenberg)
Ze względu na znajdujące się tutaj znane na całym świecie zabytki miasto zaliczane
jest do najważniejszych miejsc historycznych Niemiec. Wszak to tutaj 31
października 1517 r. Marcin Luter przybił swoje 95 tez do drzwi kościoła
zamkowego. I choć fakt ten pod względem historycznym pozostaje sporny, miasto
uchodzi za kolebkę Reformacji.
Dawny dom Lutra uznawany jest za największe muzeum historii Reformacji na
świecie. Najbardziej uczęszczanymi miejscami wycieczek z całego świata są
kościół zamkowy, w którym znajduje się grób reformatora oraz kościół miejski
Najświętszej Marii Panny, w którym wygłaszał kazania i po raz pierwszy
odprawiał mszę.
Pamiętać jednak należy, że w tym mieście mieszkał również dłuższy czas bliski
przyjaciel i współpracownik Lutra – malarz Łukasz Cranach Starszy. Warto
zobaczyć zbudowane w stylu renesansowym dwory Cranachów. W
odrestaurowanym kompleksie budynków mieści się wystawa poświęcona artyście
i czasom, w jakich żył. Można się tam też przyjrzeć pracy artystów oraz spędzić
miłe chwile przy filiżance kawy w historycznym otoczeniu.
MÖHRA
Miasto leżące malowniczo w gminie Moorgrund na południowym zachodzie Lasu
Turyńskiego. Stanowi ono świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek oraz
dłuższych wycieczek. Na przykład 31-kilometrowy „Szlak Lutra” prowadzi z
Glasbachgrund do Eisenach właśnie przez Möhrę. W pobliżu znajduje się też inna
8

Niestety poparcie pism z taką formą wdzięczności w czasie rosnącej
kontrreformacji nie zawsze było wygodne. Królewnie Annie Wazównie
zadedykowano również tłumaczenie pewnego kalwińskiego traktatu. Biskup
przemyski miał bardzo za złe wydawcy, że ośmielił się zadedykować pracę
luterance. Tłumacza skazano przed sądem na karę pieniężną i 6 miesięcy
więzienia, a potępioną książkę z polecenia trybunału, kat uroczyście spalił na
lubelskim rynku w maju 1627 r. Szlachcie zakazano jej czytania pod karą infamii,
a plebejuszom pod groźbą kary śmierci i konfiskaty mienia.

O Biblii *
Mimo że polski luteranizm od samego początku uważał się za spadkobiercę myśli
ks. dr. Marcina Lutra, kalwinizm podejmował reformowaną myśl Jana Kalwina, a
metodyzm, wyłoniony z anglikanizmu, nawiązywał do działalności Jana i Karola
Wesleyów, to wszystkie trzy powyżej wymienione nurty protestantyzmu łączy (…)
fundamentalna zasada, która miała wpływ na język polskich protestantów,
mianowicie nadrzędna zasada Reformacji: sola scriptura (tylko Pismo). To ona,
obok trzech innych – solus Chrystus (tylko Chrystus), sola gratia (tylko łaska) i sola
fide (tylko wiara) – determinuje wyznawanie wiary zarówno pod względem treści,
jak i formy oraz stanowi o języku polskich ewangelików, którym komunikują się w
przestrzeni wiary i Kościoła, w świetle jego historycznych i współczesnych źródeł
tekstowych. Pismo Święte jest postrzegane jako jedyny autorytet w życiu
chrześcijanina (Luter) i powinno przenikać wszystkie sfery jego życia (Kalwin).
Wspomniana powyżej zasada sola scriptura przyczyniła się do wykształcenia
charakterystycznych dla ewangelicyzmu wzorców zindywidualizowanej
religijności, nawiązującej do codziennego obcowania z Biblią.
Podobnie jak na zachodzie Europy, tak i w Polsce zasadę sola scriptura wdrażano
w życie dzięki pojawiającym się przekładom Biblii na język rodzimy. Powstające
translacje zapewniały egalitarny dostęp do Biblii. Nie tylko wynikały one z
reformacyjnej zasady, lecz także zawierały słowa klucze, które rzutowały na
interpretację Słowa Bożego.
Syn fundatora Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (Sierotka), który konwertował na
katolicyzm, w ramach pokuty za „grzechy” ojca („heretyka”), postanowił wykupić
21

Syn króla Zygmunta II Wazy - Władysław IV Waza postanowił po 11 latach od jej
śmierci uregulować miejsce pochowania swojej ciotki. Anna została pochowana w
Toruniu w 1636 r. w kościele NP. Marii - ówcześnie luterańskim. Na uroczystość
przyjechały rodziny protestanckie z całej Rzeczypospolitej. W kondukcie
żałobnym wzięło udział ok. 1000 osób, w tym 100 księży. Wóz ze szczątkami
Wazówny ciągnęło 6 białych koni. Trumnę przykryto srebrnym materiałem, który
niosły 24 dziewice w białych sukniach i wiankach z rozmarynu. Pannom
towarzyszyło jeszcze 30 młodzieńców z białymi świecami, również odzianych na
biało. Biel miała symbolizować nieskazitelność zmarłej. W lewej ścianie
prezbiterium wybudowano specjalną kaplicę nagrobną wykończoną białym i
czarnym alabastrem.

Ponowny, trzeci z kolei
pogrzeb Anny Wazówny
odbył się w 1995 roku.
Spowodowany był pracami
restauracyjnymi
prowadzonymi w toruńskim
Kościele Mariackim, podczas
których
otworzono
i
uporządkowano mauzoleum.

Sarkofag Anny Wazówny (Toruń)

Szczątki zostały zbadane i zidentyfikowane przez antropologów. Odkryto, że
królewna cierpiała na skoliozę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
kościołów katolickiego i ewangelickiego z Polski i Szwecji.
***
Annie Wazównie jako osobie bardzo postępowej, a jednocześnie należącej do
rodziny królewskiej, dedykowano wiele pism naukowych. Obok wspomnianego
"Zielnika" wydano również dzięki jej pomocy "Katalog roślin" przygotowany przez
Sama Joannicego. Praca ta też została dedykowana Annie.
Dedykacje pojawiały się również w pracach teologicznych. Samuel Dambrowski
zadedykował wydaną w Toruniu w 1621 r. bogato ilustrowaną Postyllę
Chrześcijańską właśnie Annie Wazównie.
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znana trasa – „Rennsteig” oraz wąwóz „Drachenschlucht”. W najbliższym
uzdrowiskowym Bad Salzungen znajduje się oryginalna tężnia.
Möhra to małe miasto (mniej niż 1000 mieszkańców), ale z wielką historią.
Korzenie rodziny Lutrów sięgają tu do XIV w. Co prawda ojciec Lutra opuścił
miasto niedługo po swoim ślubie, za to jego brat, Jan Mały pozostał na miejscu
odziedziczając rodzinne gospodarstwo. Sam Luter miał ponoć odwiedzić
miejscowość w 1521 r. i wygłosić kazanie do mieszkańców pod jedną z lip. To
wydarzenie upamiętnia pomnik znajdujący się w centrum miasteczka.
Podobno część potomków Lutrów nadal żyje w okolicy pielęgnując pamięć o
wielkim przodku. Warto zobaczyć odrestaurowany pieczołowicie dom Lutra,
nawiązujący wyglądem do czasów prawnuka Jana Małego.
MÜHLHAUSEN
To turyńskie miasto bram i kościołów leżące pomiędzy Parkiem Narodowym
„Hainich” a terenem „Eichsfeld”. Szczególną atmosferę tworzą tu mury miejskie z
wieżami obronnymi (można zwiedzać) oraz stare miasto. Warto zwiedzić
zabytkowy Klasztor Volkenroda oraz skansen „VogteiDorla” z tajemniczym
bagnem – miejscem wykopalisk archeologicznych.
Wprawdzie Luter osobiście nigdy nie był w Mühlhausen, to jednak miasto
odegrało ważną rolę jako centrum radykalnych ruchów reformatorskich
skupionych wokół ks. Tomasza Müntzera, który chciał Reformacji nie tylko dla
Kościoła, ale i władzy świeckiej. Ten proboszcz kościoła św. Marii w Mühlhausen
został agitatorem i stanął na czele powstania chłopskiego w Turyngii, krwawo
stłumionego w 1525 r. podczas bitwy pod Bad Frankenhausen. Sam przywódca
został stracony jeszcze tego samego roku przed bramami Mühlhausen. Miejscem
pamięci Tomasza Müntzera jest dzisiaj kościół św. Marii. Życie i działalność tego
reformatora i przywódcy chłopów są upamiętniane poprzez wystawy oraz
imprezy kulturalne.
***
CZY WIECIE, ŻE…?
Marcina Lutra i Lucasa Cranacha Starszego łączyły silne więzi przyjaźni. Widać to
choćby po licznych portretach reformatora jeszcze jako katolickiego augustianina,
które sporządził malarz. Małżeństwo Cranachów było świadkami na ślubie Marcina
Lutra z Kathariną von Bora. Ponadto, Cranach był ojcem chrzestnym najstarszego
syna Lutra – Johannesa. Z kolei Luter był ojcem chrzestnym córki Lucasa Cranacha,
Anny.
9

Łucja Cholewik

Na lutrowym szlaku
W sobotni poranek 29 kwietnia 2017 r. grupa „parafialnych” turystów wyruszyła
w podróż do miast Marcina Lutra.
Zaplanowana i przygotowywana od roku przez Parafię Wniebowstąpienia
Pańskiego wyprawa była jednym z elementów obchodów 500-lecia Reformacji w
naszej Parafii. Pomysłodawcą był ks. dr Dariusz Chwastek, natomiast
organizatorką wyjazdu była Kornelia Pilch, za co serdecznie im dziękujemy.
W Erfurcie stanęliśmy na placu katedralnym przed monumentalnymi 70stopniowymi schodami prowadzącymi do katedry. To w tym mieście Luter
studiował filozofię, a po zdobyciu tytułu magistra w 1505 r. podjął studia
prawnicze. Jednak w tym samym roku po przeżyciu gwałtownej burzy w drodze z
Mansfeld do Erfurtu wstąpił do klasztoru augustianów, co spotkało się z
dezaprobatą ojca. Obok katedry, w której otrzymał święcenia kapłańskie góruje
nad miastem kościół św. Sewera.
W części zabudowań poklasztornych odbudowanych po II wojnie światowej
mieści się obecnie teatr lalkowy i muzeum przyrodnicze. Erfurt był jednym ze
znaczących ośrodków produkujących barwnik do tkanin (indygo) z urzetu
barwierskiego.

Na powierzonych terenach, jako starościna, zajmowała się rozwojem.
Przebudowała gotyckie budowle pokrzyżackie na renesansowe. Gotyckie mury
zostały otynkowane i ozdobione typowymi dla renesansu attykami. Ufundowała
sierocińce i spichlerz, dbała o poprawę higieny w miastach. Stworzyła azyl
wyznaniowy dla ludności protestanckiej jednocześnie nie zapominając o
potrzebach katolików, którym odbudowała kościół. Jej główną pasją stała się
jednak botanika i zielarstwo.
Czas poświęcała na badania, obserwacje i
doświadczenia. Założyła piękne ogrody na terenach
przyległych do zamku. Osobiście leczyła ziołami
swoich dworzan. Dzięki jej wsparciu został wydany
pierwszy polski zielnik Szymona Syreniusza.
Botanik chwalił ją słowami: „w rozmowach o
wielkich rzeczach taka się mądrość pokazuje, że
wydoła biegłemu, a trudność zada wiele
czytającemu". Prawdopodobnie wyhodowała po raz
pierwszy w Polsce tytoń, z nasion przywiezionych
jej przez posłów tureckich.
Na zdjęciu: Zielnik Syreniusza

Podziwialiśmy pięknie odnowiony dom patrycjuszowskiej rodziny von Cotta,
nazywany obecnie domem Lutra, budynek kościoła kaznodziejów – aktualnie
muzeum, zabudowania szkoły łacińskiej, do której uczęszczał Marcin Luter, a
obecnie powiększona nowoczesnym budynkiem jest siedzibą gimnazjum
ewangelickiego. W mieście żywa jest legenda św. Elżbiety ( siostry św. Jadwigi),
która zaskarbiła sobie serca mieszkańców wielkim zaangażowaniem w pomaganiu
ubogim, chorym, sierotom i potrzebującym. Wiele malowideł, mozaik i gobelinów
przedstawiających sceny z życia Elżbiety znajduje się na zamku Wartburg, który
góruje nad Eisenach. Tu Luter jako rycerz Jerzy w latach 1521/22 dzięki
Fryderykowi Mądremu znalazł schronienie i tu przetłumaczył na język ojczysty
Nowy Testament oraz napisał Postyllę.

Anna była dość chorowita. Mimo sprowadzanych przez brata znakomitych
medyków, Anna zmarła w wieku 57 lat, na zamku w Brodnicy 6 lutego 1625 r.
Pojawiły się dylematy związane z pochówkiem królewskiej siostry wyznania
luterańskiego. Na łożu śmierci po raz kolejny próbowano namówić ją do zmiany
wyznania. Król uszanował upór siostry, ale nie mógł pochować jej z królewskimi
godnościami na Wawelu. Początkowo sarkofag Anny został złożony w
odizolowanym, sklepionym pomieszczeniu na zamku brodnickim.
Fragment pośmiertnej inskrypcji: „odpowiadając szlachetnie cnotom królewskim
i bohaterskim, była umysłem wykształconym, życzliwym, dobrotliwym, godną
podziwu uprzejmością w stosunku do wszystkich, rzadką stanowczością,
przewyższającą płeć kobiecą, dziewicą najobyczajniejszą, księżniczką
wspaniałomyślną, Bohaterką sławną. Której ręce i bogactwo zawsze były otworem
dla sierot i potrzebujących, życzliwość dla strapionych, apteka dla chorych,
hojność dla dobrze zasłużonych (…) niczego w niej nie zabrakło do najwyższej
chwały i prawdziwej ozdoby i mimo, że wytrwała w religii odwróconej od
katolickiej, a jednak nie była tej wroga (...)"
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Atrakcją jest również najdłuższy w Europie całkowicie zabudowany domami i
zamieszkały – most kramarzy.
W Eisenach, mieście Lutra i Bacha, uczestniczyliśmy w nabożeństwie w
ewangelickim kościele św. Grzegorza, gdzie w ramach obchodów 500-lecia
Reformacji nabożeństwa połączone są z koncertami kantatowymi.

Anna Wazówna była bardzo dobrze wykształconą, wrażliwą królewną. Znała 5
języków obcych, interesowała się nauką (filozofia, teologia, historia i nauki
przyrodnicze). Przyjęła wyznanie luterańskie - religię swojego ojca. Decyzja ta
następowała stopniowo, była dojrzała i bardzo świadoma. 15-letnia Anna bardzo
przeżyła chorobę i śmierć swojej matki oraz drugie małżeństwo ojca. Okazało się,
że druga żona jest jej rówieśniczką i protestantką i obie damy się zaprzyjaźniły.
Zażyłość ta nie bardzo podobała się bratu, który przyjął po matce wiarę katolicką.
Zygmunt po śmierci Stefana Batorego przejął tron królewski w 1587 roku i Anna
przyjechała z nim do Polski. Utrzymywała bliskie stosunki z Anną Jagiellonką.
Czuła z wielu stron naciski dworu z powodu swojej wiary. Nazywana była "upartą
heretyczką" lub "omnibus scandalum" („Królewna nasza z swoimi ministry w
krótkim czasie za morze odjedzie. Daj Boże! aby jechała a nigdy nie wróciła. Jest
omnibus scandalum"). Mimo że była jedyną luteranką na polskim dworze, została
do końca wierna i nieustępliwa w swoim wyborze. Świadczą o tym instrukcje dla
nuncjusza: „Starano się namówić siostrę królewską do przejścia na wiarę
katolicką, ale wydaje się mieć taki wstręt od niej, iż nie masz prawie żadnej nadziei
jej nawrócenia. Mimo to jednak nie zaniechasz J.W. Pan dołożyć nowych usilności,
a jeżeli zdawać się będzie, że kilka grzecznych słów ze strony Ojca Ś. sprawić mogą
pożądany skutek, powiesz ile on pragnie widzieć ją na łonie kościoła, jaką jej
nawrócenie napełniłoby go słodyczą. Usłyszysz od biskupa Reggio co zaszło
między nim a pomienioną królewną, która nie wzbraniała się z nim rozmawiać i
okazywała wielkie uszanowanie dla Jego Świątobliwości"
Anna wielokrotnie była obiektem planów matrymonialnych, które nigdy nie
doszły do skutku. Najczęściej podyktowane były one względami politycznymi.
Wydaje się, że jej wiara była dodatkową przeszkodą w znalezieniu dobrej partii na
katolickich dworach Europy. Jako mądra i wykształcona była dużym autorytetem
i wsparciem dla swojego starszego brata. Potrafiła wpływać na Zygmunta III Wazę
i podtrzymywała jego pretensje do tronu szwedzkiego.
Po podróży ze swoim ojcem wróciła do Szwecji i mieszkała w zamku w Stegeborgu
pilnując rodzinnych interesów i prowadząc aptekę. W roku 1598 po śmierci ojca
przyjechała do Polski by zostać tu na stałe. Początkowo mieszkała gościnnie na
różnych dworach polskich aż w 1604 r. król nadał siostrze starostwo brodnickie,
a w 1611 r. golubskie, którymi administrowała aż do śmierci. Poświęcała się nauce
i korespondowała z uczonymi, humanistami oraz teologami, m.in. z kaznodzieją ze
Wschowy - Walerym Herbergerem, nazywanym "małym Lutrem" oraz z gdańskimi
pastorami - M.Coletusem i Bruckermannem.
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W Eisenach warto odwiedzić muzeum Bacha, gdzie zgromadzono bogate zbiory
instrumentów klawiszowych z epoki kompozytora, a co godzinę w specjalnie do
tego przystosowanym pomieszczeniu można zakładając słuchawki wysłuchać 20minutowego koncertu jego utworów. Ciekawostką jest również 250-letni
najwęższy w Europie – 2,05x8,8 m – dwukondygnacyjny dom. Oczywiście pod
pomnikiem Lutra nieopodal kościoła św. Mikołaja zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Uczestnicy wycieczki pod pomnikiem Marcina Lutra w Eisenach
W Eisleben – mieście narodzin (1483) i śmierci (1546) Lutra można zwiedzić dom,
w którym się urodził, gdzie mieści się muzeum historii miasta i zgromadzono wiele
eksponatów związanych z Lutrem.
Dom narodzin jak i dom śmierci nie są oryginalnymi. Dom narodzin spłonął w
pożarze w 1689 r., a dom śmierci został rozebrany w 1570 r. Jednak starannie
zostały odtworzone i są wciągnięte na światową listę dziedzictwa UNESCO.
Mieliśmy okazję podziwiać wnętrze kościoła św. Piotra i Pawła, gdzie Luter został
ochrzczony. Obiekt zabytkowy odnowiony dzięki znaczącym finansowym
nakładom zyskał nowoczesne wyposażenie – ławki, chrzcielnicę, posadzkę, przy
starannym wyeksponowaniu zabytkowych elementów.
Swe ostatnie kazania wygłosił Luter w kościele św. Andrzeja, nieopodal którego
stoi muzeum – dom śmierci Lutra, który jako muzeum został otwarty w 2013 r.
Dobudowano do zabytku nowoczesny pawilon, który stanowi ¼ część obiektu.
Niewiele zachowało się oryginalnych przedmiotów z czasów Lutra, ale można
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obejrzeć całun, jakim została okryta trumna z ciałem Reformatora oraz oryginał
testamentu, mocą którego spadkobierczynią uczynił swą żonę Katarzynę. Na
rynku niedaleko od kościoła św. Andrzeja stoi pomnik Marcina Lutra.
Niewielka Torgawa powitała nas deszczem, który towarzyszył nam przez cały
dzień. Tutaj mieści się maleńkie muzeum Katarzyny von Bora, w krypcie kościoła
mariackiego złożono ciało Katarzyny (1552 r.) tu znajduje się też epitafium
Katarzyny ufundowane przez dzieci Katarzyny i Marcina, a obok kościoła
mariackiego stoi dom, w którym spisano artykuły torgawskie, podstawę Konfesji
Augsburskiej.
Na zamku Hartenfels, który był siedzibą m.in. protektora Lutra Fryderyka II
Mądrego podpisano edykt umożliwiający w Wittenberdze druk tzw. Biblii Lutra.
Na zamku mieści się pierwsza protestancka budowla sakralna. Kaplica została
uroczyście otwarta przez Lutra 5 października 1544 r. W swej historii kaplica
przechodziła różne koleje losu: była domem poprawczym, mieścił się w niej
garnizon pruski, służyła jako aula seminarium nauczycielskiego, a od 1932 jest
znów Domem Bożym parafii ewangelickiej w Torgawie. Odrestaurowana
gruntownie w latach 1983-84.
W Wittenberdzie spędziliśmy sporo czasu w kościele miejskim, w którym Luter
wygłaszał kazania, tu znajduje się ołtarz Reformacji tzn. tryptyk z obrazami
Cranachów i wiele innych ciekawych malowideł. W rynku pomniki Lutra i
Melanchtona, dom Lutra w zabudowaniach klasztoru augustianów, dom
Melanchtona no i oczywiście kościół zamkowy, gdzie opublikowane zostały tezy i
gdzie pochowani zostali Luter i Melanchton.
Zapewne większości z nas zapadła w pamięć panorama Wittenbergii Lutra –
„Wittenberg360 – Luther 1517”.Urodzony w Wiedniu irański artysta, architekt
Yadegar Asisi namalował panoramę miasta z czasów Lutra. To płótno o wymiarach
15 x 75 metrów zamknięte w kręgu, odpowiednio oświetlone, wzbogacone
utworami muzycznymi skomponowanymi specjalnie dla tej instalacji prezentuje
życie miasta we wszystkich jego przejawach od brzasku aż po głęboką noc.
Ostatnim miastem na naszym „lutrowym szlaku” był Lipsk, i kościół św. Tomasza,
gdzie Reformator wygłaszał kazania, a od 1723 do 1750 działał tu najsłynniejszy
kantor tego kościoła – Jan Sebastian Bach. W Lipsku odbyła się dysputa Lutra z
Janem Eckiem o odpustach i władzy papieża.
Poza miejscami związanymi z naszym Reformatorem. Oglądaliśmy pięknie
odrestaurowane kamienice, słynne pasaże handlowe i nowoczesne budynki
uniwersytetu.
Piękna wyprawa. Na szlaku Lutra pozostało jeszcze kilka miast…
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wybrała Małgorzata Weigle

Kalendarium – maj
Wybrane daty z historii Reformacji i życia kościoła
∗

∗
∗
∗

∗
∗

2 maja 1792 r. (225 lat temu) założono cmentarz ewangelickoaugsburski przy ul. Młynarskiej, według projektu Szymona Bogumiła
Zuga;
7 maja 1564 r. (453 lata temu) w Genewie zmarł Jan Kalwin;
17 maja 1568 r. (449 lat temu) w Eskilstunie urodziła się Anna
Wazówna;
18 maja 1920 r. (97 lat temu) budynek kościelny przy ul. Puławskiej
został przekazany na potrzeby działalności Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego;
24 maja 1529 r. (488 lat temu) ukazał się drukiem „Duży Katechizm”
ks. Marcina Lutra;
25 maja 1952 r. (65 lat temu) po zlikwidowaniu Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego przez ówczesne władze do istnienia
została powołana parafia cywilna – zwana II parafią ewangelickoaugsburską w Warszawie; jej pierwszym proboszczem został ks. Karol
Messerschmidt.

Małgorzata Weigle

Anna Wazówna
Anna Wazówna urodziła się 31 maja 1568 r. na
zamku w Eskilstunie w Szwecji. Jej matką była
polska królewna Katarzyna Jagiellonka katoliczka, a ojcem luterański książę finlandzki,
późniejszy król Szwecji - Jan III. Z tego
małżeństwa urodziło się troje dzieci: Izabela
(zmarła jako dziecko), Zygmunt III Waza
(późniejszy król Polski) oraz najmłodsza - Anna
Wazówna.
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Dodatek dziecięcy do
biuletynu „Nasza Parafia”

95 tez, które sprzeciwiały się papieskim odpustom, zostały przybite do
drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze dnia 31 października 1517
roku. Ten symboliczny moment stał się bardzo ważny, a sam Marcin Luter
nie spodziewał się, że tak bardzo wpłynie na dalsze losy kościoła. Właśnie
w tym roku mija 500 lat od tych wydarzeń.

rok IV nr 5/2017

Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie

Ksiądz Marcin Luter w czasach
poprzedzających reformację
pracował na Uniwersytecie w
Wittenberdze. Na uczelni wnikliwie
studiował Pismo Święte i
przekazywał swoją wiedzę
studentom. Do dziś zachowały się
jego rękopisy z wykładów
teologicznych (tzw. manuskrypty).
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Rękopis Marcina Lutra
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Szczątki, które są czczone
Kościół budowany w Rzymie za czasów M.Lutra
Strzelisty styl w architekturze
Grzech staje się nieważny?
Imię papieża z czasów Marcina Lutra
Nowy styl w budownictwie
Ksiądz wyższy rangą
Zdania do przedyskutowania
Stary rękopis
Zły uczynek
11. Możliwość kupowania stanowisk w kościele
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Chrześcijaństwo w Europie przeżywało bardzo duży rozkwit. Stare
budowle w strzelistym stylu gotyckim (gotyk) stały się już niemodne. W
roku 1513 władzę kościoła przejął Leon X. (Ciekawostka: Leon X był
ostatnim papieżem wybranym bez święceń kapłańskich!). Papież był
wielkim miłośnikiem sztuki i za jego czasów Rzym stał się najważniejszym
europejskim miastem sztuki i kultury. Zaczęto budować kościoły w nowym
stylu renesansowym (Renesans). W Rzymie wykańczano jedną z
najważniejszych świątyń–Bazylikę* św. Piotra. Wynajęto najlepszych
artystów -malarzy i rzeźbiarzy.
∗

Bazylika - to rodzaj budowli kościelnej złożonej z trzech części. Najważniejsza,
środkowa część zakończona głównym ołtarzem to nawa główna oraz dwie
niższe nawy boczne.
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W 1515 roku w Niemczech
pojawił się sprzedawca
odpustów- Jan Tetzel ze
specjalnymi odpustami.
List odpustowy

Po lewej: Katedra w strzelistym stylu gotyckim w
Starsburgu
Powyżej: Bazylika Św. Piotra w Rzymie w stylu
renesansowym

Rzym prowadził w tym czasie bardzo kosztowne wojny przeciwko Turkom
(krucjaty). Przy tak dużych wydatkach potrzebny był dopływ pieniędzy.
Sporym i stałym zasileniem skarbców papieskich była sprzedaż relikwii*
i wysokich stanowisk kościelnych. np. można było kupić biskupstwo.
Możliwość odpłatnego kupowania stanowisk nazywa się symonia.

Każdy, kto zapłacił za taki
dokument, mógł unieważnić swoje
grzechy lub grzech swoich bliskich
(nawet tych, którzy dawno umarli!).
Jan Tetzel zachęcał do kupowania:
"skoro pieniądz brzęknie w skrzyni,
dusza w niebo skok uczyni".
Sprzedawca odpustów

Ksiądz Marcin Luter nie mógł się pogodzić z takimi działaniami. Wygłosił
na ten temat specjalne kazanie. Przecież w Biblii jest napisane:
„Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym
zatrzymane, są zatrzymane" ( Jan 20,23). Jak mają ze swoimi grzechami
poradzić sobie ludzie ubodzy?- zastanawiał się wykładowca.

Papież od czasu do czasu ogłaszał również sprzedaż odpustów. Dziś trudno
to sobie wyobrazić, ale w czasach, gdy żył Marcin Luter można było się
wyspowiadać z popełnionych złych uczynków, kupić list odpustowy i
uzyskać gwarancję odpuszczenia grzechu. Marcinowi Lutrowi bardzo nie
podobały się te praktyki. Otwarcie krytykował wszystkie działania
kościoła, które nie były zgodne z Pismem Świętym.
∗

Relikwie – to szczątki lub przedmioty osób uznanych za święte w kościele
katolickim i prawosławnym.
Przybijanie tez przez Lutra
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Najważniejsze swoje myśli przedstawił
w 95 zdaniach -tzw. tezach, które miały
być przygotowaniem do dyskusji na
Uniwersytetach. Plany takich dyskusji
naukowych były ogłaszane wcześniej po
to, aby uczestnicy mogli się dobrze
przygotować do wymiany myśli. Do dziś
różne informacje zamieszcza się na
drzwiach wejściowych do instytucji,
urzędów i szkół. Drzwi czasem służą
jako tablica ogłoszeń. Tak stało się
również i tym razem.
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