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„Albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o
czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w
świetle dnia; a co słyszeliście na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy
zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i
ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z
nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie
wszystkie są policzone. Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego
więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w
niebie; Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim,
który jest w niebie.” (Mt 10, 26b-33)
Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
Dokładnie 500 lat temu ks. dr Marcin Luter – 34-letni wówczas zakonnik
augustiański i zarazem wykładowca teologii uniwersytetu w Wittenberdze –
ogłosił 95 Tez. Były one skierowane przeciwko praktyce handlu listami
odpustowymi. Ludzie kupujący odpusty czynili to z nadzieją, że otrzymują dostęp
do życia wiecznego. Odwołując się do przesłania biblijnego, stał na stanowisku, że
nie da się kupić życia wiecznego, ponieważ takie życie może być wyłącznie darem
Boga. A więc w żaden sposób nie da się na takie życie zasłużyć ani zapracować.
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Handel odpustami w Niemczech – sztych z epoki

Zastanawiającą sprawą
jest to, skąd Marcin Luter
czerpał siły, by wytrwać
przy swojej inicjatywie?
Zapewne
takie
wystąpienie
pojedynczego człowieka
musiało się wiązać z
ponadprzeciętną
odwagą, a zwłaszcza z
mocnym przekonaniem
o ważności własnego
teologicznego odkrycia.

Nie jesteśmy skazani w tym zakresie na żadne domysły, gdyż ojciec Reformacji
sam kilkakrotnie o tym pisał: nie doszłoby do ogłoszenia Tez ani też nie
rozwinąłby się ruch reformacyjny, gdyby nie energia duchowa pochodząca wprost
z Ewangelii o Jezusie Chrystusie – tej wspaniałej Nowiny zwiastującej miłość Boga
do każdego człowieka i zarazem do wszystkich ludzi. To był fundament, na którym
oparł się sam reformator, a w ślad za nim powędrowali jego zwolennicy.
Zwróćmy uwagę, że gdy Jezus przygotowywał swoich uczniów do misji głoszenia
światu Ewangelii, z jednej strony bardzo wyraźnie starał się im wytłumaczyć, że
podczas tej zaszczytnej służby oprócz ludzkiej życzliwości doświadczą także
wrogości i nienawiści. A z drugiej strony przekonywał ich, że droga polegająca na
naśladowaniu jest tą, na której uczniom Pańskim będzie towarzyszyć miłość i
błogosławieństwo Boga. Ewangelia według św. Mateusza ukazuje w szczegółach,
w jaki sposób Jezus przygotowywał swoich uczniów do ewangelizacji świata, jak
utrwalał w nich odwagę i dodawał animuszu. Uczniowie otrzymali wtedy od Jezusa
konkretne polecenie: „A idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.
Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie,
demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie“ (Mt 10, 7-8).

Ślub
W sobotę 14 października 2017 r. w święty stan małżeński
wstąpili Aldona LUTEREK i Jakub BENKE.

Chrzest
W niedzielę 29 października 2017 r. odbył się Chrzest
Blanki Julii CHMIEL – córki Sylwii i Mateusza CHMIELÓW.

Z żałobnej karty
W czwartek 12 października 2017 r. pożegnaliśmy śp.
Alfredę KLOTZ z domu FOLTZ, która zmarła 8.10 b.r. w
wieku 85 lat.
W poniedziałek 23 października 2017 r. pożegnaliśmy śp.
Natalię WINDYGA z domu KRAUZE, która zmarła 16.10
b.r. w wieku 95 lat. śp.
W piątek 27 października 2017 r. pożegnaliśmy śp. Macieja
STOLARSKIEGO, który zmarł 23.10 b.r. w wieku 62 lat.

Z 10. rozdziału ewangelii św. Mateusza pochodzi również nasz tekst biblijny, w
którym aż trzykrotnie powtarza się piękny zwrot: „I nie bójcie się“ – te słowa Jezus
wypowiada pod adresem uczniów. Inaczej mówiąc, Jezus stara się powiedzieć
uczniom: sam Bóg będzie was strzegł, a ja każdego „wyznam przed Ojcem moim,
który jest w niebie“. Poselstwo, w które was wyposażam nie ma na celu straszenia
ludzi czy siania zamętu w ich sercach, ale jest wyzwalającą, kojącą i budującą
Dobrą Nowiną. Toteż niektórzy ludzie będą otwierać przed wami drzwi swoich
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sumę 12 643,90 zł. Wszystkim ofiarodawcom z całego serca dziękujemy i
prosimy o wpisanie naszej Parafii jako odbiorcy tych środków również za
ten rok!

Nasi drodzy Jubilaci
Pani Maria Wójtowicz, 4.10
Pan Ryszard Klotz, 12.10
Pan Edward Szafran, 24.10
Pan Tua Situmorang, 25.10

domostw, a wy będziecie przeżywać podniosłe stany ducha, których dotychczas
nawet nie przeczuwaliście.
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą“ – te słowa
Jezusa mogą wywoływać w nas poczucie obcości i niepokoju. Jednak trzeba wziąć
pod uwagę okoliczności, w jakich zostały sformułowane. Mianowicie, słowa Jezusa
zostały skierowane do ludzi „prześladowanych“ ze względu na wiarę, na
przekonania religijne, na sposób życia. Faktem jest, że niektóre grupy chrześcijan
na świecie nadal są prześladowane, to jednak masowe „prześladowania“ nie są ani
naszym problem ani nie były problemem XVI-wiecznych reformatorów. Może z
wyjątkiem samego Marcina Lutra, który po obłożeniu bullą papieską w 1520 r., nie
mógł być pewien swojego losu, gdyż w każdej chwili mógł zostać pozbawiony
życia. Nie chroniło go wtedy żadne prawo.
Przeżywając rok jubileuszowy i świętując 500 lat Reformacji, mamy
niepowtarzalną okazję do refleksji na temat postawy ludzi, którzy stali u progu
ruchu reformacyjnego. Z naszej współczesnej perspektywy szczególnie dwie cechy
wydają się intrygujące: odwaga i konsekwencja, z jakimi w swoje własne życie
wcielali zasady biblijne. To przecież bezpośrednio z Biblii dotarło do nich
poselstwo o łaskawym i miłosiernym Bogu, który stale interesuje się każdym
człowiekiem. Na własnej skórze mieli okazję doświadczyć realnej mocy, która
wypływa z tego poselstwa. Ta duchowa moc płynąca ze Słowa Bożego wyraziła się
w odwadze, która skłoniła ich do przeciwstawienia się ówczesnym ludziom
władzy decydującym o kształcie zarówno życia religijnego, jak i świeckiego.
Przekładając ten przykład na nasze realia, moglibyśmy powiedzieć, że prawdziwa
bojaźń Boża powoduje, iż człowiek niczego i nikogo nie musi się bać – ma prawo
żyć z podniesioną głową. Ma prawo, a także obowiązek podejmować wszelkie
inicjatywy służące ochronie godności ludzi, przeciwstawianiu dyskryminacji,
wyrównywaniu nierówności, podnoszeniu jakości edukacji, informacji i
bezpieczeństwa itd.

Pan Oskar Wolff, 25.10
Pani Ewa Skubikowska, 31.10
Pani Helena Filips, 1.11
Pani Teresa Grochowska, 4.11
Pani Anna Grossmann, 4.11
Pan Odon Szwejcer, 9.11
Pani Danuta Zgirska, 9.11
Pan Ryszard Grabowski, 14.11
Pani Andrea Folkierska, 16.11
Pan Henryk Netzlaw, 17.11
Pani Barbara Narzyńska, 26.11

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

„Nie bójcie się“, a także „opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszeliście na ucho,
głoście na dachach“ – mówi Jezus, wiedząc, jaka jest rzeczywista moc Ewangelii,
której głoszenie zleca swoim uczniom. Szczęśliwie mamy do niej dostęp również
współcześnie. Za sprawą tejże Ewangelii tworzymy razem Kościół, a więc
społeczność ludzi, których autentycznie dotyka miłość Boga, którzy ją przeżywają
i chcą się nią dzielić z bliźnimi.
Drodzy, Święto Reformacji – zarówno przed pięcioma wiekami, jak i dzisiaj –
oznacza nieustanny wysiłek poddawania się Bożemu oddziaływaniu. Taka
duchowa postawa zakłada usprawiedliwiającą wiarę, która niesie z sobą moc
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potrzebną do opierania się wszelkim przeciwnościom, jakie mogą nas w życiu
spotkać. W obliczu takiego oporu żywa wiara oddala od nas pokusę rezygnacji,
poddawania się. Co więcej, Pamiątka Reformacji przypomina nam o ciągle realnym
niebezpieczeństwie polegającym na zaufaniu we własne siły, zdolności czy
kompetencje. Owszem, one są w życiu ważne i godne rozwijania, lecz zawodzą na
całej linii w obliczu doświadczeń granicznych lub zdarzeń przekraczających naszą
wyobraźnię.
Święto Reformacji przypomina nam, że jako ludzie religijni powinniśmy we
wszystkim polegać na Bogu. Taką relację z naszym Stwórcą i Zbawicielem
umożliwia nam właśnie wiara, czyli bezwarunkowe zaufanie do łaskawego Boga,
który ma staranie o każdego człowieka o każdej porze dnia i nocy. Dzięki Bogu
jesteśmy „usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie
Jezusie“ (Rz 3, 24). Amen.
Warszawa, 31 października2017 r.

Długa lista podziękowań

Dodatkowym przedsięwzięciem w uświetnieniu naszych obchodów
było wyłożenie zabytkowej Biblii z 1700 r. Jest to dar państwa Bożeny i
Wiesława Missolów. Biblia należała kiedyś do ojca pana Wiesława - ks.
Włodzimierza Missola, duchownego ewangelickiego, który przed wojną pracował
na Lubelszczyźnie a następnie w Działdowie na Mazurach. Prawdopodobnie
Biblia pochodzi właśnie z Mazur.
Przy tej okazji dziękujemy serdecznie Panu pułkownikowi Leszkowi Stępniowi
– Dyrektorowi Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, a także
naszemu współwyznawcy – Panu Andrzejowi Korusowi – Kierownikowi
Zespołu Edukacji i Tradycji – za wypożyczenie gabloty, w której mogliśmy
wyeksponować Biblię.
***
Dziękujemy Paniom Annie Dutce i Mirosławie Garczarek oraz ich rodzinom
za piękną dekorację kościoła z okazji Dziękczynnego Święta Żniw oraz za dary w
postaci owoców i warzyw, które dzieci mogły zabrać do domu. Państwu
Katarzynie i Pawłowi Folgartom dziękujemy za zamówienie dekoracyjnego
chleba na ołtarz (w tym roku był wyjątkowo piękny) oraz specjalne małe chlebki,
którymi dzieci obdarowały wszystkich uczestników nabożeństwa.
***
Dziękujemy ofiarodawcom, którzy wsparli finansowo projekt Bramy
Jubileuszowej upamiętniającej 500 lat Reformacji oraz przebudowy wjazdu na
teren naszej Parafii. Bez Waszej pomocy nie udałoby się zrealizować tego
projektu! Nadal z wdzięcznością przyjmujemy wszelkie ofiary pieniężne na ten
cel. Nie możemy zapomnieć również o wolontariuszach, którzy pracowali nad
projektem i włączyli się w prace przygotowawcze. Wymienialiśmy ich w
broszurze dotyczącej Bramy.
***

ks. Enno Haaks*

„Zbawienie nie na sprzedaż“
„A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go:
Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus
odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa,
nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego
4

Dziękujemy wszystkim osobom, które z ogromnym zaangażowaniem
włączyły się w przygotowanie obchodów 500-lecia Reformacji w naszej
Parafii. Przepraszamy, że nie możemy wymienić wszystkich.
***
Jest nam miło poinformować, że otrzymaliśmy na działalność diakonijną
środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016
rok. Jest to kwota 17 975,33 zł. Dla porównania za rok 2015 otrzymaliśmy
33

Polecamy książki

W punkcie z literaturą (w kościele) znajduje się kilka nowych książek. Uwadze
czytelników polecamy między innymi następujące tytuły:
• Jerzy Sojka, Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, cz. 2., Wisła 2017.
•

Włodzimierz Tasak, Reformacja. Sukces czy porażka?, Warszawa 2017.

•

Luterański katechizm dla dorosłych, (red. B. Giemza i M. Hintz), Dzięgielów 2017.

•

Michał Rzecznik, Piotr Nowacki, Reformator, Widnokrąg, Warszawa 2017.
Jerzy Mażys, Grzegorz Żarnecki

wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością
i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a
będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo
sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. A Jezus,
spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy
mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! A uczniowie dziwili się słowom jego.
Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy
pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A
oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być
zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga;
albowiem u Boga wszystko jest możliwe.” (Mk 10, 17-27)
Drogie siostry i bracia w Chrystusie!

Przypomnienie

Cudem jest, gdy człowiek jest postrzegany przez pryzmat miłości. Takie spojrzenie
ogarnia serce. I nagle życie ulega przeobrażeniu. Odtąd inaczej spogląda się na
życie – w jego głębię.

Drodzy rodzice! Przypominamy, że podczas nabożeństwa po liturgii wstępnej,
dzieci, które chodzą na szkółkę niedzielną, przechodzą z p. Martą Zachraj lub p.
Małgorzatą Weigle z kościoła do domu parafialnego, gdzie odbywają się zajęcia.
Zapraszamy do zajmowania miejsc w pierwszych ławkach po stronie ambony.
Gorąco zachęcamy Rodziców do udziału w nabożeństwach!

Aktualizacja danych

Drodzy Parafianie! Wiele osób zmieniło adresy lub numery telefonów. Prosimy
bardzo o aktualizację danych. Formularze do pobrania znajdują się na stronie
internetowej w jej lewym dolnym roku. Będą również dostępne przy wyjściu z
kościoła oraz w kancelarii parafialnej, gdzie prosimy je składać po wypełnieniu.
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Właśnie tak Jezus patrzy na ludzi – z miłością. On ma wgląd w to, co kryje się za
fasadą, pod powierzchnią – On widzi nasze serca. On chce człowieka przekonać, by
był człowiekiem kochającym, wierzącym, który jest wolny, by naśladować Jezusa.
Moje ulubione zdanie w tym fragmencie biblijnym brzmi: „Wtedy Jezus spojrzał
nań z miłością“. To zdanie kryje w sobie kluczowe reformacyjne poselstwo: tylko
z łaski, a więc z poświęcającej się miłości Boga powstaje wiara. Tej łaski nie
możemy posiąść ani na nią zasłużyć. Nie można jej zdobyć za pieniądze.
W naszej opowieści do Jezusa przychodzi pewien człowiek. Wie, że życie nas
uprzedza i kiedyś również się skończy. Tęskni za tym, co naprawdę liczy się w
życiu, co pozostanie nawet po śmierci. Co muszę uczynić, żeby to osiągnąć? – pyta
stanowczo Jezusa.
Wiesz to przecież i znasz przykazania – odpowiada Jezus. To prawda, mężczyzna
je zna. Przestrzegał ich również. Jest naprawdę dobrym człowiekiem: uczciwy,
sprawiedliwy, prostolinijny i nieobłudny. Tego wszystkiego się trzymałem,
Mistrzu, muszę więc osiągnąć życie wieczne; musi być dla mnie zbawienie.
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W tym momencie Jezus spojrzał na niego z miłością – to spojrzenie przeszyło go
na wskroś, a zarazem wywołało w nim smutek. Jezus powiedział: „Jednego ci brak;
idź, sprzedaj wszystko, co masz”.
W podejściu do swoich bliźnich zachowywał się nienagannie – zgodnie z
przykazaniami, które wypełniał. Ale teraz na pierwszy plan wysuwa się
prawdziwa głębia wymagania Jezusa, który patrzy na serce człowieka. Okazuje się,
że jego serce nie jest naprawdę wolne. Serce tego człowieka we wszystkich swoich
zachowaniach, decyzjach jest uzależnione od swojego stanu posiadania, a nie od
Boga. Dlatego w gruncie rzeczy ów człowiek nie dotrzymał żadnego z przykazań.
Kiedy to sobie uświadomił, odszedł od Jezusa.

Zakończona została przebudowa ogrodzenia wraz z budową Bramy Jubileuszowej
i instalacją wypełnienia jej tablicą szklaną, wraz z tablicami bocznymi. Z uwagi na
niesprzyjające warunki atmosferyczne impregnację bloczków betonowych
przełożono na okres wiosenny. Przewidywana jest zmiana sposobu oświetlenia
tablicy szklanej w Bramie.
Wydział Kultury Ambasady RFN zaakceptował wniosek Parafii o dofinansowanie
Bramy Jubileuszowej, pierwsza transza została już wypłacona. Bardzo dziękujemy
panu Friedowi Nielsenowi, kierownikowi Wydziału Kultury za wsparcie
finansowe, bez którego Parafia nie byłaby w stanie zrealizować tego projektu.
Liczymy na dalszą współpracę z Ambasadą w ramach inicjatywy „Ogrody
Pojednania”.

Do czego przylega Twoje serce? Od czego zależy…

Relacja z uroczystości odsłonięcia Bramy Jubileuszowej w numerze.

Z jednej strony w rozważanym tekście ewangelicznym znajduje się spora porcja
krytyki bogactwa. Jest to krytyka, którą można objąć wszelkie następstwa i skutki
liberalnego rynku. Ów rynek jest zainteresowany wyłącznie maksymalizacją
zysków i koncentracją siły pieniądza, której na dobrą sprawę nie da się już poddać
kontroli. Jednak kluczowy punkt naszego tekstu koncentruje się na sercu
człowieka, które zbyt często przywiązuje się do stanu posiadania – swojego
statusu materialnego. W gruncie rzeczy człowiek wyczuwa, że ani zbawienia, ani
szczęścia nie da się zdobyć za pieniądze.

W dniach 27-29 października w Warszawie odbywały się Centralne Obchody
Jubileuszu 500 lat Reformacji. W ramach tych uroczystości delegacja Parafii wzięła
udział w sesji jubileuszowej na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem m.in.
Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy, sekretarza generalnego Światowej Federacji
Luterańskiej ks. Martina Junge, prof. Jerzego Buzka, ks. Prymasa Wojciecha Polaka
i wielu innych osobistości.

Ale nasza historia ma ciąg dalszy: oto uczniowie Jezusa są ciężko zdziwieni.
Zauważają, że słowa Jezusa dotyczą ich również, chociaż nie dysponują żadnymi
dobrami materialnymi. Naśladują Jezusa. Czyżby nie znajdowali sie po właściwej,
pewnej stronie? Mają wątpliwości co do tego, kto naprawdę może zostać
zbawiony? Zrozumieli to i są dotknięci.

Ogłoszenia

Oczywiście Jezus kontynuuje, mówiąc, że „u Boga wszystko jest możliwe“.
Teraz znów powraca motyw kochającego spojrzenia! Właśnie przez wzgląd na
miłość wszystko jest możliwe u Boga. To jest rozstrzygające! To kochające
spojrzenie Jezusa, którym nas obejmuje, chce dotrzeć do naszego serca i obudzić
w nas wiarę, czyli właśnie z serca płynące zaufanie, ponieważ od tego zależy
wszystko – od niczego innego! Dzięki temu człowiek nie odchodzi przepełniony
smutkiem, lecz może Jezusowi powiedzieć swoje TAK, które płynie prosto z serca.
To jest właśnie wiara, która do Boga mówi TAK – do Boga, który jedynie jest dobry.
Wiara daje Bogu to, co należy do Boga.
6

Wsparcie w pracy kawiarenki
Drodzy Parafianie! Koło Pań potrzebuje Waszego wsparcia w przygotowywaniu
coniedzielnej kawiarenki po nabożeństwach. To miło spotkać się przy kawie,
herbacie i kawałku domowego ciasta, porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi. Od lat
jednak przygotowania i wypieki spoczywają na kilku dzielnych paniach (raz w
miesiącu dyżuruje młodzież), które z wdzięcznością przyjmą pomoc zarówno w
formie dyżurów w kawiarence jak i domowych wypieków. Panowie też są w tym
gronie mile widziani! Dochody z tej działalności są wykorzystywane na paczki
świąteczne, pomoc dla potrzebujących oraz finansowanie drobniejszych potrzeb
dla parafii :-)
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Następnego dnia, 12 listopada Rada Regencyjna powierzyła Marszałkowi misję
utworzenia rządu.
***
Kilka ciekawostek i anegdot dotyczących Józefa Piłsudskiego*:
• Marszałek za największego poetę uważał Juliusza Słowackiego i był
wielbicielem jego twórczości. Dzięki jego staraniom szczątki wieszcza
przeniesiono w 1927 r. z paryskiego cmentarza Montmartre do królewskiej
krypty na Wawelu.
• Bardzo lubił szachy i stawianie pasjansa (znał ich wiele rodzajów). Unikał
natomiast brydża – ulubionej gry w karty oficerów.
• Ulubiony pies Piłsudskiego wabił się… Pies i miał ponoć łagodne i przyjazne
usposobienie. Jak głosi jednak anegdota, jego szczekanie tak przeraziło znaną
poetkę Kazimierę Iłłakowiczównę, że padła na ziemię i długo nie mogła dojść
do siebie.
• W kondukcie żałobnym podążającym ulicami Krakowa z ciałem Marszałka
dwaj oficerowie prowadzili klacz Merę przykrytą kirem. Była tak uderzająco
podobna do ulubionego konia zmarłego, że tłum szeptał głośno: „Kasztanka!”.
Mało kto wiedział jednak, że była ona córką słynnej klaczy, której imię
omyłkowo znalazło się pod fotografiami z pogrzebu w „Ilustrowanym
Kurierze Codziennym”.
* na podstawie: Kalicki W., Powrót do
Sulejówka, Warszawa 2001; Kucharczuk
K., Piłsudski burzliwe życie w
niespokojnych czasach, Warszawa 2011;
Urbankowski B., Józef Piłsudski.
Marzyciel i strateg, Poznań 2014

Zdjęcie Marszałka Józefa Piłsudskiego z
1920 roku.

Wiara nie ma nic do czynienia z tym, co nazywamy „mieć“ ani „być“. Wiara oznacza
ruch, ukierunkowanie i relację. Taka wiara jest odniesiona do Boga, kocha Go
całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego.
Człowiek staje się wolny wtedy, gdy z miłością spogląda na siebie i życie. A to
znaczy, że przez wzgląd na miłość angażuje się, jest obecny i nie odchodzi – nie
rezygnuje. Potrafi wypowiedzieć krytyczne słowa, gdy ludzie się gubią lub
podejmują decyzje nie mające nic wspólnego z miłością. Wszak Bóg chce, by
wszystkim ludziom została udzielona pomoc.
Jeśli serce trzyma się takiej wiary, wtedy niczemu nie pozwolę się zniewalać.
Jestem wtedy wolny, by móc służyć i kochać.
Z miłością tak właśnie jest. Jeśli ona działa, jeśli Twoje serce znalazło swoje
miejsce, wtedy patrzysz jako ktoś zmieniony i przeobrażony. Wtedy zaczynasz po
prostu kochać, ponieważ niczego innego nie potrafisz, gdyż ta miłość chce się
dzielić. Przybywa jej w ten sposób. A Ty czujesz, że niczego Ci nie brakuje. Tak
samo jest z miłością do Boga. Pana, swojego Boga powinieneś kochać, z całego
serca, z całej duszy, z całej swojej siły. Zauważysz, że nie da się robić obu rzeczy
naraz: kochać Boga, a oprócz tego mieć do czynienia z mamoną. Masz przecież
tylko jedno serce. Amen.
Warszawa, 28 października 2017 r.
* Tłum. ks. D. Chwastek. Więcej o ks. Enno Haaks w sprawozdaniu z wydarzeń w naszej Parafii z 28
października b.r.

Moneta jubileuszowa
23
października
2017
roku
Narodowy Bank Polski wprowadził
do
obiegu
srebrną
monetę
kolekcjonerską o nominale 20 zł i
nakładzie do 20 tys. sztuk „Pięć
wieków Reformacji w Polsce”
według projektu Anny WątróbskiejWdowiarskiej.

Przygotował Paweł Niemczyk

Z prac Rady Parafialnej
Od ostatniego wydania Biuletynu Rada Parafialna odbyła dwa posiedzenia
robocze.
Zakończona została tegoroczna inwestycja parafialna polegająca na przebudowie
wjazdu do Parafii od strony ul. Waryńskiego. Czekamy na odbiory przez Zarząd
Dróg Miejskich i Zarząd Zieleni.
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Awers monety zawiera podobiznę biskupa Juliusza Burschego z komandorią Orderu
Polonia Restituta, rewers - fragment tekstu tzw. konfederacji warszawskiej.
7

Tabela 2. Wyznaniowy współczynnik małżeńskości w Polsce według tradycji wyznaniowych

opr. Jolanta Janowska

Odsłonięcie „Bramy Jubileuszowej”
upamiętniającej 500 lat Reformacji, 4 października 2017 r.
Przed laty wysłużone drzwi do kościoła zaczęły osiadać i coraz trudniej się
otwierały. Podcięcie ich dolnej krawędzi pomogło na jakiś czas, ale nadszedł
moment, w którym musieliśmy je wymienić na nowe. Jednak szkoda nam było
pozbywać się starych, drewnianych skrzydeł, które służyły tyle lat. Ówczesny
proboszcz ś.p. ks. Adam Pilch zaproponował, by umieścić je na prowizorycznym
stelażu przy siatce ogrodzeniowej na tyłach pobliskiego przystanku
autobusowego. Tak oto służyły jeszcze jakiś czas intrygując przechodniów
przybitymi do nich 95 tezami ks. doktora Marcina Lutra.
Chcieliśmy godnie uczcić 500 lat Reformacji. Pomysłów było wiele, ale były to
propozycje dające może i ciekawe efekty, ale na kilka tygodni. Zależało nam, by
było to coś trwałego, co pozwoli nie tylko uczcić tak doniosły jubileusz, jakim jest
500-lecie Reformacji, ale też wyróżnić się naszej ewangelickiej Parafii w stołecznej
Warszawie.
Pomysł wybudowania „Bramy Jubileuszowej” zaproponowany przez p.
Małgorzatę Weigle spotkał się z aprobatą Rady Parafialnej oraz Komitetu
Parafialnego. Znając Małgosi projekt pięknej podłogi w kościele, doświadczenie i
szczególne poczucie piękna, z radością i entuzjazmem przystaliśmy na projekt,
zilustrowany ciekawą wizualizacją. Początkowo „Brama” miała znajdować się w
pobliżu przystanku autobusowego. Projekt ewoluował. Przebudowa wjazdu na
teren parafii (projektu p. inż. Pawła Junga) okazała się koniecznością. Objęła
również furtkę, chodnik oraz fragment terenu zielonego. Nowy obiekt
wkomponowany został w planowane nowe ogrodzenie, dając piękną i unikatową
instalację. Szklana tafla „Bramy” znajdująca się w osi podłużnej kościoła daje
symboliczny efekt spojrzenia na kościół (i na Kościół) z perspektywy Reformacji.

Wierni (w tys.)
Kościoły i związki
wyznaniowe

Deklaraty- Szacunki
wnie (NSP GUS (20122011)
2014)

Kościoły protestanckie
Kościół
Rzymskokatolicki
Pozostałe kościoły
katolickie
Kościoły prawosławne

Śluby
(20112015)

Wyznaniowy
współczynnik
małżeńskości
Deklaratywny

Szacunkowy

122,6

108,8

447

3,65

4,11

33 762,3

33 214,8

122 112

3,62

3,68

19,7

41,8

83

4,23 *

1,99 *

156,6

504,4

500

3,19 *

0,99 *

* Wartości niepewne z uwagi na ponad 100% różnice między szacowaną a deklarowaną liczbą wiernych

Częstość zawieranych w Polsce ślubów przez osoby wyznania protestanckiego jest
oczywiście silnie zróżnicowana regionalnie. W roku 2015 najwięcej takich ślubów
odnotowano w województwie śląskim, gdzie takie małżeństwa stanowiły 1,78%
wszystkich małżeństw wyznaniowych, zaś w dalszej kolejności w województwie
warmińsko-mazurskim (0,65%) oraz mazowieckim (0,24%).
* Autor jest adiunktem w Instytucie Statystyki i Demografii UŁ i statystykiem w Instytucie Kardiologii w
Warszawie; opublikował m.in.: „Modele życia rodzinnego młodzieży akademickiej” oraz „Wpływ
religijności na decyzje dotyczące planowania życia rodzinnego studentów Uniwersytetu Łódzkiego”
Opracowano na podstawie:
1.) GUS, Wyznania religijne w Polsce 2012-2014, Warszawa 2016.
2.) Roczniki Demograficzne GUS (2013-2016).
3.) Zaborowski M. (2012), Małżeństwo i rozwód w Kościele prawosławnym – aspekt prawno-kanoniczny,
Annales Canonici, 8 (2012), s. 109-123.

11 listopada 1918 - dla przypomnienia

W środę 4 października 2017 r. około godz. 18.00 odbyło się uroczyste odsłonięcie
„Bramy Jubileuszowej 500-lecia Reformacji” poprzedzone godzinną uroczystością
w kościele. Rozpoczął ją prezes Rady Parafialnej Paweł Niemczyk witając
przybyłych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kościołów
warszawskich, władz dzielnicy i miasta, organizacji związanych z Kościołami
protestanckimi. Słowo wprowadzenia i okolicznościową modlitwę poprowadził
proboszcz parafii ks. dr Dariusz Chwastek. Następnie zabrali głos: zwierzchnik
Diecezji Warszawskiej JE ks. bp Jan Cieślar oraz ambasador Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce JE Rolf Nikel. Dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej przedstawił krótki wykład na temat symboliki tekstów biblijnych i
reformacyjnych, stanowiących kluczowy element „Bramy Jubileuszowej” . Teksty

W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Nasza
Ojczyzna zniknęła z mapy Europy i świata…
11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I
wojna światowa. Po negocjacjach Józefa Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską
tego dnia wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. Polska
odrodziła się po 123 latach niewoli. Władza wojskowa przekazana została przez
Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu i został on Naczelnym Dowódcą Wojsk
Polskich. Dlatego Święto Niepodległości obchodzimy właśnie 11 listopada i jest to
najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Ale był to proces stopniowy. W
nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.
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starokatolickie – Kościół Starokatolicki Mariawitów (1,99) oraz Kościół
Polskokatolicki (2,00).
Tabela 1. Wyznaniowy współczynnik małżeńskości dla poszczególnych kościołów i związków
wyznaniowych w Polsce. Źródło: GUS.

Kościoły i związki wyznaniowe
Kościół Katolicki
Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny

Wierni
(2012-2014)

Śluby (śred.)
(2011-2015)

Wyznaniowy
współczynnik
małżeńskości

33 214 758

122 112

3,68

504 400

500

0,99

Kościół Ewangelicko-Augsburski

61 690

248

4,02

Kościół Ewangelicko-Reformowany

3 461

10

2,89

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

4 415

9

1,95

Kościół Chrześcijan Baptystów
Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego

5 279

43

8,22

9 698

23

2,41

Kościół Polskokatolicki

18 705

37

2,00

Kościół Starokatolicki Mariawitów

23 120

46

1,99

Kościół Zielonoświątkowy

24 241

114

4,69

te możemy śmiało nazwać filarami ewangelicyzmu. Uroczystość została
wzbogacona trzema pieśniami chóru (autorem tekstów dwóch z nich jest ks. dr
Marcin Luter) pod dyrekcją p. Katarzyny Folgart oraz preludium i postludium w
wykonaniu p. Emilii Dziubińskiej (organy) i p. Mariusza Niepiekło (trąbka).

Uroczystość w kościele

Następnie obecni przeszli pod „Bramę”, gdzie w świetle reflektorów uroczystego
odsłonięcia instalacji dokonali wspólnie: JE Ambasador Rolf Nikel, JE bp Jan
Cieślar, ks. dr Dariusz Chwastek oraz Małgorzata Weigle. Aktowi temu
towarzyszyło bicie dzwonów, po czym obecni przy akompaniamencie trąbki
odśpiewali hymn „Warownym Grodem”.

Jeśliby jednak zamiast szacowanej przez GUS liczby wiernych przyjąć tę
pochodzącą z deklaracji ludności wyrażonej w ramach Narodowego Spisu
Powszechnego w 2011 r., poszczególne tradycje wyznaniowe cechowałyby się
zbliżonymi wartościami wyznaniowego współczynnika małżeńskości (3,2 – 3,6)2.
W opinii autora, wyższą wiarygodnością cechują się dane deklaratywne z
NSP’2011, co wskazywałoby, że choć prawosławni stanowią dominującą
mniejszość wyznaniową w Polsce, to jednak ich liczbowa przewaga nad
wyznawcami tradycji protestanckich jest znacząco niższa niż wynikałoby to z
szacunkowych danych GUS3.

Nie uwzględniono innych niż Kościół rzymskokatolicki Kościołów katolickich w Polsce z uwagi na
sięgającą 100% rozbieżność między szacunkową a deklarowaną liczbą wiernych (zob. tabela 2).
3 Duża różnica w liczbie wiernych szacowanej przez GUS i wynikającej z NSP może też wynikać z tego,
że NSP obejmował tylko Polaków, zaś do liczby wiernych można wliczać także mieszkających w Polsce
cudzoziemców. Tak więc obserwowaną „różnicę” mogą stanowić mieszkający w Polsce Ukraińcy,
Rosjanie czy Białorusini.
2
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Odsłonięcia Bramy Jubileuszowej dokonują: ks. Dariusz Chwastek, bp Jan Cieślar, Ambasador RFN
Rolf Nikel i autorka projektu – Małgorzata Weigle. Fot. Viola Otto. Więcej zdjęć na stronie
internetowej Parafii.
9

W domu parafialnym na uczestników uroczystości czekał okolicznościowy toast
serwowany przez młodzież oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Koło
Pań. Nie zabrakło również księgi pamiątkowej, do której wpisało się wielu gości.
Wśród nich, oprócz osób odsłaniających m.in. zastępca Burmistrza Dzielnicy
Mokotów pan Jan Ozimek, kierownik Wydziału Kultury Ambasady RFN, pan Fried
Nielsen, pani Maria Albers, była pracownik Wydziału Kultury, Bp senior Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego Zdzisław Tranda, liczna delegacja Rady i parafian
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy, Parafii Ewangelicko-Reformowanej,
Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Giemza, przedstawiciele
zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia „Nasze Łomianki” i wielu innych.
W kościele obecni mogli obejrzeć interesującą i unikatową wystawę „Historia
Reformacji Monetami Pisana” oraz wybrane fragmenty prezentowanych już
wcześniej trzech wystaw autorstwa p. Marii Kaucz i p. Marka Lewandowskiego na
temat ewangelików nowodworskich, pastora Roberta Nitschmanna i fotografa
Juressa.
Uczestnicy uroczystości otrzymali specjalnie wydaną pamiątkową broszurę
informacyjną dotyczącą „Bramy Jubileuszowej 500 lat Reformacji”. Całość
uroczystości nagrywana była dzięki uprzejmości ks. Krzysztofa Ołdakowskiego i
red. Marcina Witana przez Redakcję Audycji Religijnych Polskiego Radia.
Przewidywany termin emisji to 11 listopada 2017 r.
Dziękujemy Wydziałowi Kultury Ambasady Republiki Federalnej Niemiec za
istotne wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia, a szczególne podziękowania
kierujemy do naszych Drogich Parafian i Sympatyków, dzięki których ofiarności i
ogromnemu zaangażowaniu został zrealizowany ten projekt. Mamy też nadzieję,
że „Brama Jubileuszowa” stanie się chętnie odwiedzanym punktem na mapie
Warszawy.

Fried Nielsen, kierownik Wydziału Kultury Ambasady RFN

Brama Jubileuszowa
Uroczystości z okazji 500-lecia Reformacji w Warszawie
Minęło 500 lat od ogłoszenia w Wittenberdze tez Marcina Lutra. Skutki reformacji
zmieniły ówczesną Europę i świat. W ostatnich miesiącach odbyło się wiele
nabożeństw, koncertów i konferencji poświęconych wydarzeniom z 1517 roku.
Ambasada Niemiec zaprasza także na wystawę plenerową „Here I stand”
upamiętniającą reformację. Ekspozycja przedstawiająca życie i działalność Lutra
jest dostępna od sierpnia do końca listopada 2017 na ogrodzeniu budynku
ambasady.
10

dr Witold Śmigielski*

Wysoka „witalność” Kościołów protestanckich w Polsce
Z punktu widzenia rozwoju danego społeczeństwa liczba zawieranych małżeństw
(szczególnie w Polsce) pozostaje nadal kluczowym wskaźnikiem demograficznym
z uwagi na fakt, iż jest to najbardziej stabilna forma związków intymnych, a przy
tym cechująca się najwyższym średnim poziomem liczby dzieci przypadających na
daną parę.
Przenosząc to na grunt religijny można argumentować, iż liczba małżeństw
zawartych w danym Kościele (lub związku wyznaniowym) w stosunku do
cechujących daną wspólnotę liczby wiernych, jest istotnym czynnikiem kondycji
danego wyznania (w szczególności zaś perspektyw jego dalszego rozwoju). Dzieje
się tak z uwagi na fakt, iż małżeństwa zawierają zazwyczaj osoby młode (cechujące
się relatywnie wysoką oczekiwaną długością dalszego trwania życia), a przy tym
wybór konkretnego Kościoła – w odróżnieniu od udzielanego, zazwyczaj, w
dzieciństwie chrztu – jest indywidualną i świadomą decyzją poszczególnych osób
(choć oczywiście nierzadko wynika z pewnych tradycji rodzinnych oraz innych
motywów pozareligijnych). Można przy tym przypuszczać, że potencjalne dzieci,
które w ramach danego małżeństwa się pojawią, będą wychowywane w tradycji
wyznaniowej Kościoła, w którym rodzice zdecydowali się zawrzeć związek
małżeński (stąd jest to także perspektywa powiększenia się liczby wyznawców
danego Kościoła).
Na matrymonialnym rynku usług religijnych niekwestionowaną, monopolistyczną
wręcz pozycję odgrywa Kościół rzymskokatolicki, w którym zawierane jest około
99% wszystkich ślubów wyznaniowych w Polsce. Jednak analiza wyznaniowego
współczynnika małżeńskości (liczba ślubów wyznaniowych na 1000 wyznawców)
wskazuje na wysoką pozycję Kościołów tradycji protestanckiej oraz dość niską
Kościołów prawosławnych1 (zob. tabela 1 i 2). Najwyższą wartość wyznaniowego
współczynnika małżeńskości odnotowano dla Kościoła Chrześcijan Baptystów
(8,22), Kościoła Zielonoświątkowego (4,69) oraz Kościoła EwangelickoAugsburskiego (wiodący Kościół luterański w Polsce, 4,02), zaś „dopiero” na
czwartym miejscu jest Kościół rzymskokatolicki (3,68). Najniższymi zaś
wartościami tego współczynnika cechuje się Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny (0,99), Kościół Ewangelicko-Metodystyczny (1,95), oraz Kościoły

Relatywnie niewielka liczba ślubów w kościołach prawosławnych w Polsce może wynikać z faktu, że
w Kościołach tej tradycji niedopuszczalne są śluby „mieszane” wyznaniowo, stąd ślub np. katolika z
osobą prawosławną niejako „z konieczności” musi odbyć się w Kościele katolickim (por. Zaborowski
M., 2012).
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swoich bliskich przeniósł na inne miejsce. W następnych latach, opuszczony i
zapomniany cmentarz, zaczął zarastać chaszczami. W 2014 r. wieżyczka na
marowni zapadła się, cóż, wszak cmentarz „na Krainówce” żył nieco krócej, niż
wynosi przeciętna średnia ludzkiego żywota. I tylko dziwnie prześmiewczo brzmią
teraz słowa, że „cmentarze nasze są obrazami życia i charakteru naszego ludu”.
„Jeśli nie zapomnimy o naszych przodkach, to ci, co po nas nadejdą, nie
zapomną i o nas”.
* Autorka jest przewodniczącą warszawskiego oddziału Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej; Koło odbywa
regularne comiesięczne spotkania w naszym domu parafialnym.
Artykuł został opracowany w oparciu o publikacje red. Jota Drużyckiego w Zaolziańskim „Głosie Ludu” i
„Dzienniku Zachodnim” – dodatek „Tygodnik Cieszyn”, oraz na podstawie informacji z terenu Zaolzia w
Republice Czeskiej.

Obok obiektów kościelnych oraz Centrum Luterańskiego przy ul. Miodowej,
Kościół ewangelicko-augsburski w Warszawie otrzymał kolejny dowód swojej
obecności w centrum miasta poprzez instalację Bramy Jubileuszowej przy ul.
Puławskiej. Brama znajdująca się przy Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego
wzorowana na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze przedstawia na
szklanej powierzchni tezy Lutra oraz cytaty z Biblii.
Treści znajdujące się na Bramie Jubileuszowej podkreślają aktualność Biblii i myśli
Lutra. Struktura bramy poprzez jej krystaliczność daje nam unikalny widok na
spokojny i przyjazny ogród parafialny otoczony słowami. Przez szklaną taflę, na
której wygrawerowane są fragmenty tekstów, widzimy budynek kościoła, w
którym ożywa wiara w Boga. Brama jest miejscem, przy którym może zatrzymać
się nie tylko członek parafii ale także każdy przechodzień, jest miejscem refleksji
nad ważnymi rzeczami w życiu.

Refleksja o cmentarzu
Ubrany w drzewa i kwiaty
stoicki spokój cmentarza
jest pełen ptasiego śpiewu
i wcale mnie nie przeraża…

przychodzę tu czasem, aby
zadumać się choć przez chwilę
nad losem żywych, do których
mam nadal powrotny bilet…

myśleniu sprzyja tutejszy
dostojny nastrój i klimat
jakby jesienny – nie ważne
czy wiosna, lato czy zima…

Cóż… cmentarz, to dowód na to,
że czas płynie w jedną stronę
i trzeba się cieszyć tym wszystkim,
co jeszcze nie jest skończone…
- M. Urban

Reformacja, Śmierć U.Zwingliego
pod
Kappel
(Szwajcaria),
drzeworyt L.L.Bendla, XIX w. fot.
Archiwum
Ilustracji
PWN,
Wydawnictwo Naukowe PWN
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Fried Nielsen, kierownik Wydziału Kultury Ambasady RFN podczas uroczystości poświęconej odsłonięciu
Bramy Jubileuszowej w kościele i na tle napisów Bramy.

Za każdym razem, kiedy przechodzę ulicą Puławską, cieszę się na widok tej bramy
i możliwości przeczytania cytatów biblijnych. W swojej dyskretnej elegancji i
godności brama jest udanym wspomnieniem reformacji. "Brama WittenbergaWarszawa" sprawia, że idee reformacji ożywają w bliskich nam teraźniejszych
czasach, przypominając o trwałej wierze pośród przemijania.
***
Pan Fried Nielsen urodził się 14 stycznia 1961 w Christian-Albrechts-Koog
(Północna Fryzja/Schleswig-Holstein, Niemcy) jako syn pastora ewangelickiego.
Po studiach prawniczych w Bonn i Monachium ukończył studia podyplomowe w
Institut d'Etudes w Paryżu. Przyłączył się do niemieckiego federalnego biura
zagranicznego, od sierpnia 2004 r. był szefem sponsoringu kulturalnego i
prywatnych fundacji. Pracował następnie na różnych stanowiskach w Londynie,
Santiago, Tbilisi, Bukareszcie i Mińsku. Latem 2012 roku został ambasadorem ds.
Kultury w Ambasadzie Niemiec w Paryżu, potem attaché kulturalnym w Polsce.
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Pełni funkcje Radcy Ministra, Kierownika Wydziału Kultury Ambasady Niemiec.
Jest zapalonym kolekcjonerem dzieł pisarza, dziennikarza i aktora Gregora von
Rezzoriego, któremu poświęcił książkę biograficzną. Entuzjasta i smakosz kuchni
swojej rodziny (a w szczególności matki), której poświęcił kolekcję Hauskochbuch
Schleswig-Holstein (Kiel 2013). Jest autorem jeszcze innych publikacji jak: Wiatr Gruzja w okresie przejściowym , Frankfurt 2000; Gruzja , Klagenfurt 2006; Miasto i
dom , Berlin 2008; 1914 - 2014. Realizm z Północnych Niemiec, Kiel 2014. Jest
współinicjatorem i propagatorem inicjatywy „Ogrody Polsko-Niemieckie” w
Warszawie, realizowanego w ramach stołecznego projektu ZIELONE MIASTO.
Projekt ma symbolizować przyjaźń między Polską a Niemcami dla uczczenia 25.
rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i
przyjaznej współpracy. Pierwsze drzewa zostały posadzone w Parku
Skaryszewskim im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie osobiście przez pana
Frieda Nielsena oraz Wiceburmistrza Pragi Południe. Polsko-niemiecki ogród
przyjaźni będzie się mieścił między północnym brzegiem jeziorka
Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla. W akcję włączyły się też Polsko-Niemiecka
Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Niemiecka Fundacja Współpracy oraz
finansowo spółki z niemieckimi korzeniami m.in.: Mercedes-Benz Polska, Siemens,
Hochtief, Bosch i T-Mobile.
źródła: http://www.nieswandverlag.de, www.rp.pl, ogrody-polsko-niemieckie.pl)
***
CZY WIECIE, ŻE…?
* 500 rocznica Reformacji była dniem wolnym od pracy w całych Niemczech, z tego
powodu zamknięta była również Ambasada Niemiec w Warszawie.

opr. Małgorzata Weigle

Historia Reformacji medalami pisana
Jubileusz Reformacji jest tematem do upamiętnienia nie od dzisiaj.
Najważniejszą formą reformacyjnego przekazu zawsze było – i nadal jest! –
słowo pisane lub czytane, czyli książki, publikacje, wykłady i kazania. Ilustracją
reformacyjnych treści i ich uzupełnieniem jest szeroko pojęta sztuka: muzyka,
malarstwo, grafika, architektura i rzeźba. Ta ostatnia dziedzina zawiera
medalierstwo i numizmatykę, która stała się tematem kolekcji prezentowanej w
naszej Parafii z okazji obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji.
Długa historia monet i medali, sięgająca nawet VII wieku p.n.e., daje dobrą
perspektywę do analizowania ich autentyczności, walorów artystycznych,
zapisu historycznego oraz oceny kultury, zamożności i gospodarki miejsca, z
12

Sobotnie prace
nie będą
pierwszą akcją
porządkową na
dawnym
karwińskim
cmentarzu. Fot.
indi/ox.pl (Głos
Ludu – gazeta
Polaków w
Republice
Czeskiej)

A oto krótki rys historyczny karwińskiego cmentarza ewangelickiego.
Szybki rozwój Karwiny, która należała do zboru orłowskiego spowodował, że tutejsi
ewangelicy postanowili założyć własny cmentarz. Dnia 26 stycznia 1902 roku
ówczesny duszpasterz zboru orłowskiego ks. Jerzy Rusnok zwołał pierwsze
zgromadzenie ewangelików w Karwinie, w domu Józefa Krainy – miejscowego
rolnika. Ksiądz Rusnok przedstawił zgromadzonym potrzebę założenia na tym
terenie cmentarza ewangelickiego. Jednocześnie powiadomił ich, że zabiegi pana
Józefa Krainy o uzyskanie odpowiedniego miejsca na cmentarz w centrum Karwiny
nie odniosły pożądanego rezultatu, wobec tego zdecydował się tenże ofiarować
swój grunt na cmentarz w wymiarze 1 morgi.
Zgromadzeni przyjęli tę wiadomość z wielką radością, a ksiądz pastor Rusnok w
imieniu ludności ewangelickiej w Karwinie i całego Zboru Orłowskiego w
serdecznych słowach podziękował Józefowi Krainie za tak wspaniałomyślny dar.
Wiosną 1902 r. po uzyskaniu stosownej zgody starostwa frysztackiego, przystąpiono
energicznie do pracy przy budowie i urządzeniu cmentarza. Postawienie marowni
zlecono karwińskiemu budowniczemu za 4000 koron, a dzwony zamówiono w firmie
Schwalbe w Bielsku za 997 koron. Gmina musiała zaciągnąć we frysztackiej filii
Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek pożyczkę w wysokości 3600 koron, którą w
następnych latach spłacano z dochodów przy pogrzebach.
Uroczystości poświęcenia nowego cmentarza i marowni odbyły się 19 lipca
1903 r. w obecności księży pastorów – Andrzeja Krzywonia, Jana Żlika z
Cieszyna i Rusnoka z Orłowej. Dwadzieścia lat później rozszerzono cmentarz,
dokupując od Józefa Krainy dodatkową parcelę.
Niestety, nie było pisane służyć cmentarzowi długo. Rabunkowa gospodarka węgla
w Zagłębiu Karwińskim doprowadziła do ogromnych szkód górniczych i sprawiła, że
to górnicze miasto przestało istnieć. W połowie lat 70-tych dokonano ostatnich
pochówków, a wkrótce cmentarz zamknięto. Kto mógł, ekshumowane szczątki
25

95 tez. W związku z Jubileuszem organizowane są konferencje, panele, wystawy i
koncerty.
Z dumą przypominamy o zasługach cieszyńskich protestantów w rozbudzaniu i
krzewieniu polskości, szczególnie na Zaolziu, w Republice Czeskiej. Ale w ferworze
tych jakże ważnych dla całego Kościoła ewangelickiego obchodów, pewien
zapomniany ewangelicki cmentarz na Zaolziu zarasta mchem, zaroślami
krzewów i drzew, i niestety niknie w oczach.
Mowa o nekropolii w tzw. Starej Karwinie, na terenie dawnej kolonii Meksyk,
niedaleko nieczynnej już kopalni „Barbara”. Trudno tam trafić, bo las wprowadził
się pomiędzy niszczejące grobowce. Stare, uschnięte już drzewa w głównej alei,
przy najlżejszym powiewie wiatru przewracają się na ziemię, niszcząc nagrobki i
demolując całe pomniki. Popadająca w ruinę murowana kaplica jeszcze przed
paroma laty mogła się poszczycić wieżyczką, jednak ta rozpadła się już na dobre.
Nieopodal roztrzaskane nagrobki z zatartymi napisami. Tak spoczywają snem
wiecznym karwińscy ewangelicy.
Cmentarz założono w 1903 roku na gruncie podarowanym przez miejscowego
rolnika Józefa Krainę (1850-1934), którego również zapomniany grób znajduje
się kilka metrów za kaplicą. W związku z „wygaszaniem” Karwiny na skutek szkód
górniczych w połowie lat 70-tych nekropolię tę zamknięto. A kiedy zniknęły
pobliskie domostwa, zaczęła i ona niszczeć, stając się miejscem pozyskiwania
surowca dla zbieraczy złomu.

którego pochodzi. Monety kruszcowe, bilon, monety kolekcjonerskie i medale
wykonane z różnych metali lub ich stopów są nośnikiem przekazania sporej
ilości informacji. Zestawione w kolekcję przedstawiają ciągłość historii oraz jej
ciekawy rozdział dotyczący Reformacji.
Medale wydawane były początkowo przez księstwa ewangelickie. Stąd często
obok Filipa Melanchtona i Marcina Lutra pojawiają się wizerunki książąt
identyfikujących się z ich naukami. W późniejszym czasie widać sporo
metalowych małych dzieł, które promowały miasta związane z Reformacją lub
były wydawane przez konkretne parafie. W dzisiejszym wydaniu pojawiają się
zarówno pojedyncze monety, jak i całe serie przedstawiające historię sprzed 500
lat.
Kolekcja powstała z ogromnej pasji kolekcjonerskiej naszego parafianina.
Liczący prawie 70 sztuk zbiór (prawdopodobnie największy w Polsce!),
wyeksponowano w gablotach. Medale i monety pochodzą z różnych krajów i
sięgają aż 1617 roku. Ciekawostką jest to, że wcześniejsze monety i medale
przedstawiały najczęściej władców i ważne osoby. Dopiero Reformacja i
symboliczne przybicie 95 tez przez ks. Marcina Lutra oraz ogłoszenie Konfesji
Augsburskiej stały się na tyle ważnymi wydarzeniami, że zaczęto upamiętniać
ich kolejne, stuletnie jubileusze w formie medali i monet. W zbiorze znalazły się
medale opatrzone datą 31 października z kolejnych stuleci: 1617, 1717, 1817,
1917 i 2017.

Niespodziewanie w połowie października br. w głowach Braci Kuflowej
(BEERCLUB) z Zaolzia zrodziła się myśl, która przekuła się w czyn. Nie bez
znaczenia był fakt zbliżającego się ewangelickiego święta – Jubileuszu 500 lat
Reformacji oraz katolickiego Święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.
Zgodnie z podjętą inicjatywą 14 października stawiło się 10 wolontariuszy, którzy
przez kilka godzin usuwali zwalone drzewa i karczowali krzaki. Czego udało się
dokonać, obrazuje foto-relacja. W kolejne soboty, tj. 21 i 28 października, na
zapomnianym i niszczejącym cmentarzu ewangelickim w starej Karwinie (d.
kolonia Meksyk i Nowy Jork) odbywały się dalsze prace porządkowe w celu
ratowania tej nekropolii i przywrócenia jej do życia.
Akcja „Cmentarz” miała charakter spontaniczny, niezależny i ekumeniczny,
bowiem zależy nie tylko ewangelikom, ale i osobom innych wyznań na
zachowaniu pamięci o przodkach i o tym, że w nieistniejącej już Karwinie
mieszkali Polacy i mieli niebagatelny wkład w jej powstanie i rozwój. „Brać
kuflowych wolontariuszy” postanowiła uratować i uratowała tę pamiątkę
luteranów, ale przede wszystkim pamiątkę polskości, albowiem gros napisów na
nagrobkach jest właśnie po polsku.
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Otwarcie Wystawy
Z uwagi na niezwykle szeroki temat, postanowiliśmy, że kolekcja zostanie
uzupełniona o wystawę planszową, gdzie główną ilustracją są medale i monety
przedstawiające postacie i wydarzenia Reformacji. Zostały opatrzone również
krótkimi biogramami i wyszukanymi cytatami związanymi z tematem danej
planszy. Teksty nie stanowią pełnego opisu, są jedynie intrygującą wypowiedzią,
której celem jest wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie do bliższego
poznania.
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Plansze ułożone są od lewej strony chronologicznie w tematach: Próby
reformowania przed Reformacją, Główni Reformatorzy, Życie Marcina Lutra,
Sławni Zagraniczni Ewangelicy i Ewangelicy w Polsce. Na zamieszczonych
zdjęciach można próbować swoich sił w odczytywaniu treści i symboliki, jakie
chciał przekazać artysta na tak małej powierzchni monety. Często
powtarzającym się motywem jest obraz łabędzia, światła świecy odsłanianej
przez Marcina Lutra (jako odkrywanie światłości płynącej wprost z Ewangelii),
ołtarza z kielichem i dzbanem oraz wskazywana przez reformatora Biblia jako
najważniejsze źródło życia religijnego. Wystawa pokazuje również jak na
przestrzeni wieków zmieniała się stylistyka, symbolika i jakość wykonania
monet – zawsze adekwatna do możliwości technologicznych czasu, z którego
pochodzi.
Za pośrednictwem „Biuletynu Parafialnego” chciałabym podziękować za
udostępnienie kolekcji i okazaną pomoc w zorganizowaniu wystawy: pani Annie
Kreczmar z Narodowego Banku Polskiego za nieodpłatne wypożyczenie gablot
na miesiąc obchodów naszego jubileuszu, Piotrowi Stolarskiemu za ich
przywiezienie i zainstalowanie, Joli Janowskiej za wnikliwą korektę tekstów oraz
pani Ani Lewandowskiej, Pawłowi Niemczykowi, Pawłowi Jungowi i przede
wszystkim naszemu kościelnemu – Bartkowi Polokowi za pomoc w montażu
plansz w kościele.

Jolanta Janowska

Z cyklu „Miasta Lutra”
SPIRA (SPEYER)
To miasto leżące w Nadrenii-Palatynacie jest uznawane za kolebkę
ewangelicyzmu. W kwietniu 1529 r. na Sejmie Rzeszy doszło w nim do spotkania
przedstawicieli książąt – zwolenników Lutra, którzy zaprotestowali przeciw
potępieniu jego nauk. W konsekwencji doprowadziło to wyłonienia się dwóch
wyznań chrześcijańskich: katolickiego i ewangelickiego. Przypomina o tym dzisiaj
neogotycki kościół z pomnikiem Lutra.
Jednak najbardziej widocznym symbolem miasta jest katedra cesarska pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Szczepana. To jedna z największych i
najbardziej znaczących zachowanych budowli romańskich w Niemczech. Z tego
względu miasto zostało objęte ochroną UNESCO. Świątynia miała być największym
kościołem Zachodu w momencie wzniesienia w 1030 r. i miała stanowić wzór dla
wielu innych znaczących budowli sakralnych. Do dziś doskonale zachowała się
krypta i największa romańska sala kolumnowa. Przed głównym portalem znajduje
się ogromna misa katedralna o pojemności ponad 1500 litrów. Każdy nowy biskup
14

Śmierci nie da się oswoić, wiele rzeczy można jednak wytłumaczyć, aby nie
pozostawiać dziecka z pytaniami, których nie będzie miało szansy zadać.
Tu muszę przyznać, że o wiele łatwiej wyjaśnić dziecku temat śmierci, jeśli jest się
wierzącym. Rozmowy takie można w naturalny sposób zacząć od zagadnienia
rozstań w naszym życiu. Dzieci niechętnie się rozstają, nie lubią pożegnań z
rodzicami, dziadkami czy kolegami. Czasem te pożegnania bywają definitywne.
W oswojeniu dziecka ze śmiercią z pomocą przychodzi nam przyroda, która jest
najlepszą ilustracją tego, że śmierć nie jest końcem, a jedynie przejściem do
nowego początku. Jak drzewo jesienią traci liście, a wiosną obsypuje się nowymi
pąkami, tak my, tu na ziemi, opuszczamy swe ciało, kiedy jest chore lub nie
domaga, aby w Niebie otrzymać nowe ciało, a wraz z nim życie wieczne. Tak, jak
ziarno rzucone w ziemię musi obumrzeć, aby mogło wydać nowy plon, tak nasze
ciało, które jest grzeszne, musi w proch się obrócić, abyśmy mogli rozpocząć nowe
życie w Bożym Królestwie.
Rozmowa o śmierci nie jest straszeniem dzieci, a oswajaniem ich z tym, że śmierć
jest nieodłącznym etapem życia i czeka każdego z nas. Jeśli pomożemy dziecku to
zrozumieć, a dodatkowo napełnimy jego serce przekonaniem, że śmierć jest
jedynie przejściem na drugą stronę mostu; mostu, którym jest krzyż Jezusa, do
zmartwychwstania i życia wiecznego w Niebie, uchronimy nasze dziecko przed
demonizowaniem umierania i panicznym lękiem.
Jeśli nie czujecie się na siłach, aby podejmować ten trudny temat z Waszymi
dziećmi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 1991 roku wydały doskonałą
książkę dla dzieci 5-9 lat pt. "Dziadek i ja - uczymy się o śmierci". Niech ona będzie
Waszą pomocą i przewodnikiem. Jako pretekst do rozpoczęcia tej trudnej
rozmowy może posłużyć również opowiadanie o śmierci z książki "Opowiedz mi o
wierze", wydanej w 1997 roku przez Wydawnictwo Augustana.
Rozmawiajmy z naszymi dziećmi, one rozumieją więcej niż nam się wydaje. Nie
pozwólmy, by uświadamiała je ulica.
* Znalezione na Facebooku, „Dom pod Aniołem”. Strona prowadzona przez młodą pastorową.

Aleksandra Bernacka-Frankowska*

Zapomniany cmentarz ewangelicki
Szczególnie uroczyste w tym roku Święto 500 lat Reformacji przypomniało
ewangelikom historyczny moment, kiedy w Wittenberdze ks. Marcin Luter ogłosił
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Niezwykłe antependium
W czasie obchodów 500-lecia
pojawiło się na ambonie
dekoracyjne
antependium
uszyte przez panią Katarzynę
Jabłońską-Cacko. Uszyta praca
w
technice
"Quilt"(różne
rodzaje
tkanin
łączone
dekoracyjnym pikowaniem)
przedstawia Różę Lutra na
czerwonym
tle
(kolor
liturgiczny przeznaczony na
święto Reformacji).
Praca została przysłana z Londynu jako dar od naszej byłej parafianki. Bardzo
dziękujemy za ten piękny gest!

Pamiątka umarłych*
Pamiątka Umarłych jest dobrą okazją, aby poruszyć temat, który we
współczesnym społeczeństwie coraz częściej staje się tematem tabu - śmierć. Jak
rozmawiać i czy w ogóle rozmawiać z dziećmi o śmierci. Kilka lat temu, kiedy
byłam jeszcze nauczycielem religii w szkole, przyszła do mnie pewna mama
uczennicy 4 klasy z pretensjami, że prowadzę z uczniami rozmowy o śmierci. Jej
dziecko nie miało wiedzieć, że ludzie umierają, aby nie narażać go na stres i nocne
koszmary. Myślę, że mama ta nie należała do wyjątków. Dziś o wiele łatwiej
przychodzi nam uświadamianie naszych dzieci w kwestiach seksualnych niż w
związanych ze śmiercią. Dzieci coraz rzadziej spotykają się z umieraniem
bezpośrednio, rodzicom wydaje się więc, że problemu nie ma i rozmawiać nie
trzeba. Nasi bliscy umierają w szpitalach, domach opieki czy hospicjach, często bez
towarzyszenia rodziny, a już na pewno bez małych dzieci. Nawet na pogrzeby
dzieci zabiera się niechętnie, aby pozornie oszczędzić im przykrości. Tymczasem
niewyjaśniona strata bliskiej osoby lub lakoniczne zbycie dziecka
wytłumaczeniem, że "babcia poszła do nieba", może odcisnąć na psychice młodego
człowieka piętno, które doskwierać będzie i w dorosłym życiu, i paniczny lęk przed
śmiercią na całe życie.
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napełniał ją winem ku uciesze ludu. Obecnie na początku każdego roku odbywa się
impreza „Wino przy katedrze”, w której winiarze prezentują swoje produkty. Od
września do października odbywają się w katedrze „Międzynarodowe Dni Muzyki”
– festiwal znaczących, religijnych i świeckich dzieł chóralnych, orkiestrowych i
organowych.
Godny obejrzenia jest również barokowy kościół św. Trójcy został odbudowany na
początku XVIII wieku jako kościół luterański. Do dzisiaj zachowało się drewniane
wyposażenie wnętrza.
Miasto może też poszczycić się znaczną spuścizną żydowską. Zobaczyć można
ruiny synagogi z XII wieku oraz z tego samego okresu najstarszą rytualną łaźnię w
Europie – mykwę. W muzeum SchPIRA zobaczyć można wiele znalezisk z
wykopalisk jak przedmioty codziennego użytku i elementy architektoniczne
niegdysiejszych budynków.
TORGAWA (TORGAU)
Marcin Luter mawiał, że „budowle Torgawy przewyższają pięknem wszystkie
zabytki epoki starożytnej”. Trudno się z tym nie zgodzić oglądając aż 500 zabytków
architektonicznych w stylu renesansowym i późnogotyckim. Reformator
przebywał tu ponad 40 razy! Osoby zwiedzające urokliwy rynek z ratuszem i
zespołem domów patrycjatu mają wrażenie przeniesienia w czasy renesansu. W
mieście znajduje się najstarszy w Niemczech sklep z zabawkami i jedna z
najstarszych aptek w Saksonii Mohrenaapotheke („Apteka pod Murzynem”).
Nad miastem otoczonym wrzosowiskami góruje zamek Hartenfels z dużą wieżą
Wendelstein. Uchodził swego czasu za jeden z najnowocześniejszych zamków w
Niemczech i był miejscem pięknych uroczystości, zjazdów Parlamentu i
wspaniałych ślubów. To perełka współczesnej Torgawy. Ku górze prowadzą
piękne kręcone schody (Grosser Wendelstein) zbudowane przez Konrada Krebsa
bez wewnętrznej podpory, uznawane za architektoniczny majstersztyk. Na zamku
zobaczyć można najstarszy znany wizerunek ks. Marcina Lutra. Należąca do zamku
kaplica została poświęcona w 1544 r. osobiście przez reformatora i jest uznawana
za pierwszą ewangelicką budowlę kościelną w Niemczech. Stała wystawa
„Torgawa – książęcy dwór renesansu” opowiada o codziennym życiu księcia na
dworze w tym mieście. W miesiącach letnich na zamek przyciąga widzów „Teatr
Letni” na świeżym powietrzu.
Najstarszym kościołem w Torgawie jest kościół miejski św. Marii. Pierwotnie
romańska bazylika była przebudowywana na późnogotycki kościół halowy ze
szczególnie pięknym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Warto zobaczyć tu obraz
„Czternastu pomocnych w potrzebie” pędzla Lucasa Cranacha Starszego.
Natomiast w Miejskim Muzeum Kultury i Sztuki tablicę z ołtarza kościoła
franciszkanów stworzoną w warsztacie tego artysty. Uchodziła za zaginioną od
1945 r. Dzięki zaangażowaniu miłośników sztuki udało się ją odnaleźć i pozyskać
po 60 latach.
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W 1552 r. wdowa po Lutrze, Katharina von Bora, uciekła do Torgawy wraz z
dziećmi przed zarazą. Niestety po tej podróży zmarła. W domu tym znajduje się
dzisiaj muzeum upamiętniające „najsławniejszą żonę pastora”.
Marcin Luter znał wartość piwa z Torgawy, które było dostarczane aż do Lipska,
Drezna i Norymbergii. Warto zatem zwiedzić tutejsze Muzeum Browarnictwa i
średniowieczną wykutą w skale porfiru warzelnię.
W Torgawie znajduje się też najbardziej znaczący renesansowy budynek
mieszczański w Niemczech. Za skromną fasadą państwowego domu burmistrza
Rigenhaina na Breiter Strasse kryją się najwyższej klasy malowidła ścienne i na
suficie, pokazujące jak zamożny kupiec sukna i zarazem burmistrz żył ze swoją
rodzina.
Coroczne „Dni Łaby” przypominają o tym jak w kwietniu 1945 r. radzieccy i
amerykańscy żołnierze spotkali się nad Łabą i zainicjowali koniec wojny.
Miasto zwiedzać można podczas godzinnego oprowadzania na piechotę lub
rowerem (takim historycznym pojazdem może przyjemnie zwiedzić Starówkę 6
osób i przewodnik).
Torgawa znana jest też ze słodkich smakołyków. Słynne drezdeńskie strucle
pochodzą od piekarza Drasdowa z Torgawy, nadwornego dostawcy saksońskiej
rezydencji. Robi się tu obecnie wyborne Torgauer Plinsen (ciastka z musem
jabłkowym, cukrem i cynamonem), Torgauer Schwarzbierfleisch i Lutherrollchen.

odebrana postać, która może być kontrowersyjna poza środowiskiem
protestanckim. Poważny temat został potraktowany przez twórców: Michała
Rzecznika (odpowiedzialnego za teksty) i Piotra Nowackiego (rysunki) z
poczuciem humoru. Książka skierowana jest do czytania rodzinnego. Mamy
nadzieję, że zainteresuje również dorosłych.
Premiera
komiksu
została
zaplanowana na dzień 31 października.
Z uwagi na bogaty program weekendu
reformacyjnego, udało się nam
zorganizować w sobotę 28.10.2017 r. w
ramach Dnia Otwartych Świątyń w
naszej
Parafii,
przedpremierowe
warsztaty z twórcami komiksu.
Niektóre dzieci specjalnie przyjechały
reformacyjnym autobusem. Świetna
zabawa miała na celu pobudzić
wyobraźnię dzieci i pokazać na czym
polega tworzenie komiksu. Na miejscu
można było zdobyć wyjątkowe,
rysowane dedykacje autorów.

WEIMAR
Miasto w Turyngii położone nad rzeką Ilm, wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO „Klasyczny Weimar”. Ale jest przede wszystkim klejnotem
niemieckiej i europejskiej historii rozwoju intelektualnego w końcu XVIII i
początku XIX w. poprzez takie nazwiska jak np.: Goethe i Schiller, Herder i Wieland,
Nietzsche, Fürnberg, Liszt, Bach, Cornelius, Gropius, Feininger, Klee. Wielu z
poetów i filozofów sprowadziła tu księżna Anna Amalia. I choć klasyka weimarska
trwała zaledwie 50 lat, do dziś czerpiemy z jej bogactwa. Biblioteka Księżnej Anny
Amalii (ze sławną salą w stylu rokoko) odbudowana po pożarze w 2004 r. z
pewnością warta jest zobaczenia, mimo iż, 50 tysięcy książek utracono
bezpowrotnie.
Koniecznie zobaczyć trzeba barokowy Dom Goethego przy Frauenplan,
zachowany w stanie z ostatnich lat życia gospodarza (mieszkał w nim niemal 50
lat). Jego letni dom w parku nad rzeką Ilm był prezentem od księcia, który chciał
zatrzymać poetę w Weimarze. Zdolności budowlane Goethego ujawniły się w
Domu Rzymskim (Römisches Haus), który powstał jako pierwszy klasycystyczny
budynek Weimaru w sąsiedztwie jego letniego domu. Dziś odwiedzić można
gospodę Zum weißen Schwan (naprzeciw domu Goethego), gdzie poeta raczył się
nie raz kielichem dobrego wina.
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Warsztaty z twórcami komiksu „Reformator”
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lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, by
wspomóc tymi pieniędzmi ewangelicką diasporę.
W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który
obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-AdolfWerk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.
Informacja o BPGA ze strony http://www.bpga.luteranie.pl/

Małgorzata Weigle

„Reformator” – komiks nie tylko dla dzieci
Pojawiający się w tym roku cykl
przybliżający życie Marcina Lutra w
„Dodatku Dziecięcym” naszego
Biuletynu stał się przyczynkiem do
pomysłu
stworzenia
historii
Reformatora
w
profesjonalnej
formie. Razem z p. Anną Nowacką Devilard,
współzałożycielką
wydawnictwa
dla
dzieci
postanowiłyśmy
podjąć
próbę
wydania książki dla dzieci. Ponad
rok trwały prace przygotowawcze,
początkowo nad koncepcją, później
nad treścią i formą. Spotkania, które
odbywały się w naszym domu
parafialnym przyniosły konkretne
rezultaty. Wiedzieliśmy, że chcemy
przybliżyć młodemu czytelnikowi
historię
jak
najrzetelniej
i
jednocześnie w zabawny sposób,
czyli w formie komiksu, w
nowoczesnej formie lubianej przez
dzieci.
Wydawnictwo WIDNOKRĄG wydaje książki dla dzieci o tematyce, która ma w
swoich założeniach poszerzać horyzonty najmłodszych. Książki są bogato
ilustrowane i przybliżają nietypowe historie z całego świata. Temat Reformacji i
życiorys Marcina Lutra wpisuje się doskonale w program wydawnictwa, a
jednocześnie jest pewnego rodzaju eksperymentem sprawdzającym jak zostanie
20

Kolejnym obowiązkowym punktem zwiedzania Weimaru jest kamienica Schillera
wyposażona częściowo w oryginalne sprzęty (jedenaście lat tworzyli wspólnie z
Goethem i był to najważniejszy czas epoki). Wystawa „Schiller w Turyngii”
prezentuje życie i twórczość poety. W Weimarze często spędzał czas również
Franciszek Liszt, zajmując letni domek przy wejściu do parku, w którym dzisiaj
mieści się muzeum Dom Liszta (Liszt-Haus).
Należy pamiętać, że Weimar był centrum niemieckiego życia intelektualnego nie
tylko za czasów Goethego i Schillera. Marcin Luter przynajmniej dwanaście razy
odwiedził Weimar pomiędzy rokiem 1518 a 1540 wielokrotnie wygłaszając
kazania do mieszkańców miasta w późnogotyckim kościele miejskim św. Piotra i
Pawła. Dziś zobaczyć można ambonę, z której Luter przedstawiał swoje nowe
nauki oraz ołtarz skrzydłowy, którego budowę rozpoczął Łukasz Cranach Starszy,
bliski przyjaciel Lutra. Przedstawia on między innymi Lutra z otwartą Biblią w
dłoni. W Galerii Cranach w zamku miejskim znajduje się portret „Marcin Luter jako
Junker Jörg”.
Warto zobaczyć również pałace Belvedere, Ettersburg i Tiefurt z przepięknymi
parkami, miejsca, w których tworzył Herder, pałac Wittumpalais, w którym
spotykało się doborowe towarzystwo oraz zabytkowy cmentarz z kryptą książęcą,
w której spoczywają sarkofagi Goethego i Schillera.
W Weimarze narodziła się również inna wielka epoka – Bauhaus, jeden z
najważniejszych kierunków w architekturze i wzornictwie XX wieku. Zabytki
reprezentujące ten styl to gmach Uniwersytetu Bauhaus, dawna szkoła rzemiosła
artystycznego i Musterhaus am Horn objęte ochroną UNESCO. Muzeum Bauhausu
(Bauhaus-Museum) prezentuje działalność uczelni artystycznej Bauhaus, której
dzieła do dziś nie straciły nic ze swojego ponadczasowego, prostego piękna.
Trzeba pamiętać, że księstwo Saksonia-Weimar-Eisenach, którego stolicą był
Weimar, w 1816 r. jako pierwsze w Niemczech ustanowiło własną konstytucję,
oraz że w 1919 r. powstała tu pierwsza na ziemi niemieckiej republika – Republika
Weimarska. Niestety ten sam naród, który tak miłował i z dumą prezentował swą
kulturę, stworzył obóz koncentracyjny Buchenwald, miejsce kaźni 50 tysięcy ludzi.
Dopiero po zwiedzeniu tego miejsca pamięci można powiedzieć, że widziało się
cały Weimar.
***
CZY WIECIE, ŻE…?
* „Podobno napisano o nim więcej książek niż o jakiejkolwiek innej postaci
historycznej, z wyjątkiem jego mistrza, Jezusa Chrystusa”. Zdanie to o Marcinie
Lutrze ukazało się na łamach tygodnika „Time”.
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varsavianista, dwukrotnie w ciągu dnia przedstawił prelekcje o historii naszej
Parafii, a pani Emilia Dziubińska dała dwa piękne koncerty organowe.

Opr. Małgorzata Weigle

Kalendarium
Wybrane daty z historii Reformacji i życia Kościoła – październik i listopad
∗ 04.10.1472 r. (545 lata temu) urodził się malarz Lucas Cranach Starszy,
przyjaciel ks. Marcina Lutra;
∗ 04.10.1515 r. (502 lata temu) urodził się Lucas Cranach Młodszy;
∗ 31.10.1517 r. (500 lat temu) ks. Marcin Luter ogłosił swoje 95 Tez w
Wittenberdze, czym rozpoczął proces reformy i odnowy zachodniego
chrześcijaństwa;
∗ 14.10.1945 r. (72 lata temu) miało miejsce pierwsze publiczne wystąpienie
Tymczasowej Rady Ekumenicznej;
∗ 16.10.1553 r. (464 lata temu) zmarł Lucas Cranach Starszy;
∗ 28.10.1999 r. (18 lat temu) przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i
Światowej Federacji Luterańskiej podpisali „Wspólną deklarację na temat
nauki o usprawiedliwieniu”;
∗ 10.11.1483 r. (534 lata temu) w Eisleben urodził się ks. Marcin Luter;
∗ 15.11.1946 r. (71 lat temu) oficjalnie zarejestrowano Chrześcijańską Radę
Ekumeniczną;
∗ 19.11.1928 r. (89 lat temu) w Żyrardowie urodził się ks. Bogusław
Wittenberg – proboszcz naszej Parafii w latach 1975-1994.

Opr. Jolanta Janowska

***
Z kolei w domu parafialnym przygotowany został specjalny program dla dzieci.
Dzieci w ramach zajęć plastycznych wykonały wycinankę przestrzenną w postaci
Róży Lutra, a następnie odbyły się warsztaty komiksowe powiązane z
przedpremierową prezentacją książki - komiksu reformacyjnego i warsztatami
komiksowymi z rysownikiem (Anna Nowacka-Devilard, Małgorzata Weigle, Piotr
Nowacki).

Ks. Enno Haaks

Kluczowym punktem programu była modlitwa
„Zbawienie nie na sprzedaż”, którą
poprowadził ks. dr Dariusz Chwastek, a
rozważanie na ten temat przygotował nasz
gość specjalny, ks. Enno Haaks – sekretarz
generalny Dzieła Gustawa Adolfa z Lipska w
Niemczech (Gustav-Adolf-Werk). Modlitwa
odbywała się językach polskim i niemieckim.

Głównym celem Gustav-Adolf-Werk jest finansowe wsparcie remontów budynków
kościelnych parafii żyjących w diasporze, które nie są w stanie same podźwignąć
takich wydatków. Ofiary pieniężne na ten cel zbierane są już od 150 lat od wiernych
całego Kościoła ewangelickiego na całym świecie od Świąt Wielkanocy do Świąt
Zesłania Ducha Świętego.
Głównym celem Gustav-Adolf-Werk jest finansowe wsparcie remontów budynków
kościelnych parafii żyjących w diasporze, które nie są w stanie same podźwignąć
takich wydatków. Ofiary pieniężne na ten cel zbierane są już od 150 lat od wiernych
całego Kościoła ewangelickiego na całym świecie od Świąt Wielkanocy do Świąt
Zesłania Ducha Świętego.
***

Wydarzenia z 28 października
W sobotę 28 października każda z warszawskich Parafii ewangelickich
zaprezentowała swój program, mający uczcić 500 lat Reformacji. Pomiędzy
Parafiami krążył specjalny autobus, którym przewożono osoby chętne w
uczestniczeniu w różnych wydarzeniach. W naszym kościele otwarta została
wystawa numizmatyczna, ks. dr Dariusz Chwastek wygłosił prelekcję na temat
jubileuszu 500 lat Reformacji, wystąpił chór parafialny z koncertem
reformacyjnym, młodzież przygotowała prezentację na temat „Luteranie w Polsce
i na świecie”. Pan Tadeusz Władysław Świątek, nasz parafianin i znany
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Od wielu lat ewangelicy w środkowej Europie obchodzą uroczystość Bratniej
Pomocy imienia Gustawa Adolfa. W Polsce ten dzień wypada w katolickie święto
Bożego Ciała. Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król,
Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim,
wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło
Lipska 16 września 1632 r.
W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi
pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po
zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to
19

Sprawdźcie w swojej Biblii ile stron zajmuje
Nowy Testament i ile ksiąg zawiera ta część
Pisma Świętego i wypiszcie :
Nowy Testament mieści się na ........... stronach. Zawiera ......... Ewangelie

Dodatek dziecięcy do
biuletynu „Nasza Parafia”
rok IV nr 8/2017
Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie

napisane przez ....................................................................................................................... ,
oraz ............ listów. Marin Luter tłumaczył te księgi z języka
...................................... .

Historia Marcina Lutra - kontynuacja
Po spaleniu papieskiego listu (bulla ), Marcin Luter wiedział, że może
mieć kłopoty. Wezwano go na obrady sejmu do miasta Wormacja. Tu
przed cesarzem Karolem V po raz kolejny, augustiański mnich nie bał się
powiedzieć, że nadal nie wycofa swoich pism.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Marcin Luter przed Cesarzem Karolem V na sejmie w Wormacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cztery w Nowym Testamencie
Imię Cesarza
Miasto, do którego wezwano M. Lutra
Stary i Nowy w Biblii
Pismo Święte
List Papieski
Przybrane imię Marcina
8. Język, z którego tłumaczono Nowy Testament

Był przekonany, że są one zgodne z Biblią. Marcin Luter wykazał się dużą
odwagą i cały czas uparcie wierzył w swoją rację. To właśnie tu przed
najważniejszymi osobami całego cesarstwa powiedział swoje słynne
zdanie: "Tak oto stoję ( przy swoich racjach), inaczej nie mogę. Tak mi
dopomóż Bóg!"
Niestety cesarza nie udało się przekonać. Marcin Luter został pozbawiony

wszelkich praw, czyli w każdym momencie mogło mu się coś stać. W
drodze do domu został napadnięty i uprowadzony. Na szczęście porwanie
było tylko udawane i zorganizowane przez przyjaciół. Książę Fryderyk
postanowił ochronić Lutra i ukrył go w obronnym zamku na wzgórzu
Wartburg.

Zamek
Wartburg

Zamek Wartburg – cela Marcina Lutra

Marcin musiał zmienić swój wygląd.
Nosił brodę i ubranie rycerskie. Aby
nikt go nie rozpoznał, przyjął też inne
imię. Jako rycerz Jerzy musiał się
ukrywać i żyć w odosobnieniu.
Tęsknił za pracą z ludźmi, za
głoszeniem kazań i postanowił, że
właśnie dla nich przetłumaczy całą
Biblię na język, który będzie przez
nich zrozumiały.
Marcin Luter jako rycerz Jerzy

Początkowo przetłumaczył z języka greckiego sam Nowy Testament.
Praca zajęła mu 10 tygodni czyli niecałe 3 miesiące! Niedługo później , we
wrześniu 1522 roku tzw. Testament Wrześniowy wydrukowano w ilości
3000 egzemplarzy. Dziś doczekaliśmy się wielu przekładów na języki
narodowe i różnych wydań Pisma Świętego.

***
CZY WIECIE, ŻE…?
* W mieście Eisenach u podnóża zamku, w którym ukrywał się Marcin Luter przez
wiele lat produkowano samochód osobowy marki Wartburg? Czasem można
jeszcze spotkać te stare samochody. Podczas obchodów 500-lecia Reformacji,
jedną z atrakcji było oglądanie starego Wartburga z naklejonymi tekstami
biblijnymi. Samochód ten bierze udział w różnych rajdach i "zarabia" pieniądze
na cele charytatywne.

Samochód Wartburg
"Złombol"

