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A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy
zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody,
i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce
po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy:
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was
od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi
pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie,
byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię
łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy
cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy
widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król,
odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy:
Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.
Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem
przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie,
chory i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc:
Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo
nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi
słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś
do życia wiecznego. (Mat. 25, 31-46)
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Program tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan przygotowali
nasi bracia i siostry z Karaibów.
Zapytałam moich znajomych i przyjaciół z czym kojarzą się im Karaiby. Pierwszym
skojarzeniem był popularny film o piratach, ktoś nawet był gotów pożyczyć mi
płytę DVD. Zaś drugim – cudowne egzotyczne wakacje, plaże, wyspy, woda,
cudowna słoneczna pogoda….
Tymczasem Karaiby to ludzie, gospodarka, bardzo skomplikowana historia. To
mnóstwo większych i mniejszych wysp i wysepek o łącznej powierzchni ok. 2 750
000 km2, to 40 milionów mieszkańców, to pojedyncze państwa-wyspy, albo
federacje kilku wysp, regiony. Także Kuba należy do Karaibów. Wreszcie to
różnego rodzaju zależności, trudności i wspólna tragiczna historia.
Karaiby odkrył Krzysztof Kolumb w 1492 r. Za nim przybyli konkwistadorzy
i kolonizatorzy. Zniszczyli miejscowe kultury i obyczaje, zdeptali wolność
i tożsamość rdzennej ludności. Wprowadzili niewolnictwo pozbawiając wyspiarzy
godności. Zapanowała przemoc i tych, którzy przybyli. Przybysze zza oceanu
przynieśli swoją religią i swoją Świętą Księgę – Biblię. Problem w tym, że swoją
chrześcijańską religią i Biblią uzasadniali swoją wyższość i prawo do panowania
nad rdzennymi mieszkańcami Karaibów.
Autorzy tegorocznego programu zaproponowali, aby w trakcie tych
ekumenicznych nabożeństw na ołtarzach, czy stołach pańskich leżała Biblia
opleciona trzema łańcuchami, aby była widocznym znakiem Biblii, jaką w XVI
wieku przynieśli Chrześcijanie z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji czy Holandii.
Jednak w trakcie nabożeństwa Biblia ma być uwolniona z łańcuchów, ponieważ to
ona – zapisane w niej Słowo Boże dało karaibskim niewolnikom siłę i odwagę do
walki o swoje wyzwolenie. Odnaleźli w niej słowa o pojednaniu, o godności
każdego człowieka, o Bożej miłości i o tym, że w Jezusie Chrystusie wszyscy
jesteśmy Bożymi Dziećmi, jednakowo wyjątkowymi, niepowtarzalnymi,
wybranymi i ukochanymi – dziećmi.
Boże Słowo obroniło się przed manipulacja kolonizatorów i dało siłę
zniewolonym. Już od XVII wieku poszczególne państewka wyspiarskie
usamodzielniały się, ostatnie jednak dopiero w 1970 roku odzyskało wolność.
Tak, jak różnorodne są wyspy, tak różnorodna jest oblicze Chrześcijan na
Karaibach;
Rzymscy
Katolicy
i
Anglikanie,
Luteranie,
Metodyści
i Zielonoświątkowcy i do dzisiaj mówią różnymi językami. Na wyspach słychać
angielski, hiszpański, francuski i holenderki. Ale dzisiaj po wiekach walki
o wolność i własną tożsamość wiedzą, że Słowo Boże wzywa do wolności
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Podziękowania
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom wpłacającym pieniądze na różne cele
związane z działalnością Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. Bez hojnego
wsparcia parafian i sympatyków naszej parafii, nie moglibyśmy przeprowadzać
koniecznych remontów. Nie moglibyśmy również wspierać żadnych
charytatywnych projektów.

"Żyć to znaczy okazywać wdzięczność za słoneczny blask i miłość,
za ciepło i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach"
- Phil Bosmans

Nasi drodzy Jubilaci
Pani Agnieszka Wende Wunsche - 1.01

Pan Włodzimierz Redel - 19.01

Pani Krystyna Skutnik - 2.01

Pani Emma Netzlaw - 25.01

Pani Hanna Kochańska - 3.01

Pan Jerzy Hartwig - 25.01

Pan Andrzej Zarzycki - 5.01

Pan Waldemar Meyhofer - 26.01

Pani Zofia Lipowczan - 6.01

Pani Emma Nawrocka - 2.02

Pani Teresa Herse - 7.01

Pani Krystyna Kotulska - 6.02

Pan Tomasz Kehl - 8.01

Pani Lidia Szafran - 16.02

Pani Elżbieta Tomaszewska - 16.01

Pan Stanisław Szen - 20.02

Pani Krystyna Rudzińska - 18.01

A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie
sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Lecz ja i dom mój służyć
będziemy Panu. (Joz. 24,15)
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z potencjalnym inwestorem, w której nie będzie konieczności sprzedaży tej
działki, przy jednoczesnym pozyskaniu środków na przewidywane inwestycje
w związku ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia utworzenia Parafii.
Wśród tych zamierzeń znajduje się budowa nowych organów, poprzedzona
wymianą okien w kościele i remontem wnętrza. Wskazane byłoby również
wykonanie termoizolacji stropu i dachu kościoła, oraz odnowienie ogrodzenia
wokół terenu Parafii.
Trwają przygotowania do sprawozdawczego posiedzenia Komitetu Parafialnego
za rok 2017. Posiedzenie odbędzie się w środę 14 lutego 2018 r. o godzinie 17.30.

Plany wakacji letnich – Sorkwity 2018
Właśnie zakończyły się ferie zimowe. Czas zacząć planować wakacje letnie. W tym
roku zarezerwowaliśmy pobyt w Sorkwitach w terminie 24.06 /niedziela/ do
06.07 /piątek/. Do dyspozycji mamy Dom Pojednania plus kilka pokoi w głównym
budynku. Cena pobytu z pełnym wyżywieniem: dorosły 120 zł, dzieci i młodzież
do końca liceum 100 zł. Warto wcześniej zaplanować urlop. Piękny, położony nad
jeziorem DOM POJEDNANIA, duży teren z siłownią to świetne miejsce na spotkania
i wycieczki po Mazurach.
Przy okazji przypominamy, że w Sorkwitach jest możliwość skorzystania
z gabinetu rehabilitacyjnego. Aby skorzystać z usług rehabilitanta warto wcześniej
zarezerwować terminy i pozałatwiać formalności związane ze skierowaniami NFZ
(elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia miejscowa,
ultradźwięki, światłolecznictwo, masaże i ćwiczenia.)
Serdecznie zapraszamy na integracyjny wyjazd parafialny!

Z żałobnej karty
W czwartek 18 stycznia 2017 r. pożegnaliśmy śp. Hannę
WYSZOMIRSKĄ Z DOMU SZRETTER, która zmarła 10
stycznia 2018 r. w wieku niespełna 96 lat.

Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi
Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. (J 14 13)
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i pojednania w Jezusie Chrystusie. Daje siłę do działania i odwagę do głoszenia
Ewangelii o zbawieniu każdego wierzącego bez względu na kolor skóry, tradycję
i język.
Chrześcijanie z Karaibów zaproponowali na pierwsze nabożeństwo Tygodnia
Modlitwy o Jedność Chrześcijan słowo z Ewangelii Mateusza. Tytuł tego
fragmentu: „Dzień Sądu”.
Tekst jest prosty i zrozumiały. Nie ma w nim skomplikowanych symboli,
porównań wymagających wyjaśnienie, więc właściwie wydawało mi się, że będę
mówiła o rzeczach oczywistych. Tymczasem życie pokazuje, że nauka Jezusa nie
dla wszystkich jest oczywista. Okazuje się, że dla własnej wygody, komfortu
i panującej ideologii jesteśmy gotowi zmieniać oczywiste sformułowania
i przekonywać, że Słowo Boże daje nam prawo nienawidzieć, wykluczać,
pogardzać i stosować przemoc (także prawną). Czyżby nic nie zmieniło się od
czasów Krzysztofa Kolumba?
Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię
łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy
cię przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy
widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król,
odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. (Mat.25. 37-40)
O tym mówił papież Franciszek w czasie Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy.
O tym mówił kardynał Nycz w niedzielę 14 stycznia w warszawskiej katedrze:
W oczach uchodźcy możesz zobaczyć Chrystusa…, Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych moich braci – mnie uczyniliście.
Tymczasem odezwali się ludzie, którzy znowu chcą tworzyć nową Ewangelię na
użytek swój i swojej polityki:
„Księże Kardynale, proszę się nie gniewać, ale na żądanie naszych Wyborców
i w swoim imieniu to powiem: Proszę nie stosować wobec Polaków uporczywej
moralnej przemocy przy użyciu takiej interpretacji zasad naszej wiary, byśmy wbrew
jasnemu nakazowi obrony Krzyża, wbrew naszej instynktownej niezgodzie
i uzasadnionemu strachowi o nasze życie i bezpieczeństwo – sprowadzali do
chrześcijańskiego kraju broniącego się właśnie przed lewacką agresją kulturową –
migrantów i uchodźców z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu i »integrowali się« z nimi,
skoro pierwszym religijnym celem tych »gości« jest nawracanie innowierców na
islam, często przez zastraszanie i terror.” – (żródło: PAP, WPOLITYCE.PL)
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Nic się nie zmieniło… nic nie jest oczywiste….
W miejsce Ewangelii Miłości i Wolności głoszą pseudo ewangelię wykluczenia
i lęku, w miejsce Ewangelii Pojednania chcą wprowadzić pseudo ewangelię
wykluczenia i nienawiści.
Chciałoby się krzyczeć wielkim głosem:
Jezus był uchodźcą, gdy uciekał z Marią i Józefem przed nienawiścią Heroda i przed
śmiercią!
Jezus był poniżany, gdy z Niego szydzono i pluto Mu w twarz!
Jezus był wykluczony, gdy nie było dla Niego miejsca w gospodzie, gdy
wyprowadzono Go za mury… na zewnątrz, aby powiesić Go na krzyżu!
Jezus nie żądał od nas obrony krzyża – bo ten, podobnie jak Słowo Boże – sam się
obroni. Jezus oczekuje od nas – swoich uczniów obrony biednych i samotnych,
prześladowanych i wykluczonych, a w tym uchodźców i emigrantów. Jezus mówi:
Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż
i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż
osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (Mat.5,46-47).
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie chodzi o jedność zapisanych do
różnych Kościołów Chrześcijańskich, ale Chrześcijan – tych, którzy uwierzyli
w
Jezusa
Chrystusa
narodzonego
w
Betlejem,
ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego. Chrześcijan – czyli tych, którzy słuchają głosu swojego Pana
i za Nim podążają. Chrześcijan, czyli tych, dla których Ewangelia jest niezmienne
Słowem o Pokoju, Pojednaniu i Miłości.
Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy
zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi;
twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą.
Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc,
odpowie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie
palcem i bezecne mówienie, (10) gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz
pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch
będzie jak południe, (Iz.58, 7-10)
* Diakon Halina Radacz jest duszpasterzem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie

i Rawie Mazowieckiej. Kazanie zostało wygłoszone podczas Tygodnia Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, 18 stycznia 2018 roku w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.
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10.09. Spotkanie zdominowały wrażenia z świętowania rocznicy 30-lecia naszych
„obozów” w Sorkwitach; obecnych 19 osób.
9.10. Obchodziliśmy urodziny Ali Burmajster i Wiesława Missola, zaś ks. bp
Zdzisław Tranda z humorem ale i wzruszeniem wspomniał, jak z nieżyjącym już
Olkiem Jałosińskim dawno temu przeprowadzał kontrolę praktyk studentów
ChAT-u w parafiach na Mazurach. Obecne były 22 osoby,
13.11. Wszystkich zaskoczyła nagła śmierć Andrzeja Kowalskiego, więc znaczną
część spotkania poświęciliśmy jemu, naszemu wiernemu akompaniatorowi,
Ponadto świętowaliśmy 60. rocznicę ślubu Bożeny i Wieśka Missolów oraz
urodziny Wiesławy Glazer; obecnych 20 osób.
11.12. podzieliliśmy się opłatkiem. Spotkanie rozpoczął tradycyjnie ks. bp
Zdzisław Tranda modlitwą i wspomnieniem tych, co w minionym roku odeszli.
Oprócz wzajemnych życzeń była jeszcze okazja do gratulacji dla ks. bp Trandy
z okazji urodzin oraz 65 rocznicy ordynacji, a także 86. urodzin Romana Lotha.
Tradycyjna zbiórka pieniężna na Ośrodek Rehabilitacji w Mrowli wyniosła 400 zł.
Obecne były 32 osoby (w tym wszyscy księża z 3 warszawskich parafii).
Przygotował Paweł Niemczyk

Z prac Rady Parafialnej
Od ostatniego wydania Biuletynu Rada Parafialna odbyła 3 spotkania robocze,
w tym jedno wspólnie z Komitetem Parafialnym. Na spotkaniu tym omówiono
zamierzenia na rok 2018, analizując możliwość ich realizacji. Istotnym tematem
były sprawy budowlane: w ostatnim okresie wewnątrz kościoła w niektórych
miejscach pojawiła się wilgoć. Przed przystąpieniem do odnawiania wnętrza
należy zlokalizować i usunąć przyczyny pojawiania się wilgoci. Przeprowadzona
inspekcja rur spustowych nie potwierdziła ich uszkodzenia podziemnego. Należy
się liczyć z koniecznością odkopania fundamentów kościoła i odnowieniem izolacji
pionowej i ewentualnie poziomej. Prace te trzeba będzie wykonać przed naprawą
lub wymianą nawierzchni wokół kościoła.
Poruszana była sprawa doboru kandydatów do przyszłorocznych wyborów do
Rady Parafialnej, Komitetu i Komisji Rewizyjnej (5 letnia kadencja tych gremiów
upływa 30 marca 2019). Omówiono również potrzeby i możliwości dalszego
zatrudnienia praktykantki, ewentualnie diakona lub wikariusza.
Niestety z przyczyn leżących poza Radą nie udało się doprowadzić do ostatecznego
odbioru przez Zarząd Dróg Miejskich przebudowanego wjazdu do Parafii.
Trwają analizy możliwości inwestycyjnych Parafii na działce przykościelnej:
z dalekosiężnej perspektywy najkorzystniejsza wydaje się taka forma współpracy
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Przygotowała Ewa Ziegler

EKUMENIZM

Sprawozdanie z działalności b. SPME w roku 2017

Pękają mury

W roku 2016, w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul Puławskiej 2A,
odbyło się jak co roku 12 spotkań b. członków SPME oraz uczestników letnich
obozów młodzieżowych na Mazurach w latach 1948-1956. Tradycyjnie odbył się
również wrześniowy "obóz" w Sorkwitach.

obalają ludzkie granice
topnieją lody
znosząc

Organizacją spotkań zajmowali się Alina Burmajster, Ewa i Piotr Weigle.

wszelkie różnice

9.01. wspominaliśmy Lili Dirks-Jełowicką; mowa była też o nowej dzwonnicy
i dzwonie w parafii we Włochach, oraz o planowanych obchodach trzydziestolecia
spotkań w marcu br. - Było 18 osób,

Pękają pąki
odkrywają kwiaty

13.02. obchodziliśmy urodziny Piotra Weigle, a piękna mowa ks. bp Zdzisława
Trandy wzruszyła wszystkich. Obecnych było 19 osób.
13.03. obchodziliśmy hucznie 30. rocznicę I. Zjazdu byłych obozowiczów SPME,
świętując przy okazji 90. urodziny Haliny Wolff oraz 80. Jadzi Skierskiej i Andrzeja
Kowalskiego. Uroczystość rozpoczął modlitwą gospodarz parafii ks. Dariusz
Chwastek, następnie przemówił do zebranych ks. bp Zdzisław Tranda, sam
niegdyś uczestnik wakacyjnych obozów, dziś nieformalnie pełniący funkcję
naszego duszpasterza. Organizatorzy odczytali listy od tych, którzy nie mogli
uczestniczyć w spotkaniu: Tadeusza Fukały (Katowice), Misi Lefeld, małżeństw
Fryszów i (z Łodzi) Dyszkiewiczów. Był barszczyk z pasztecikami, wino i okazałe
torty wykonane własnoręcznie przez Alinę Burmajster. Obecne były 52 osoby,
w tym specjalnie na tę uroczystość przybyły sorkwicki proboszcz Krzysztof
Mutschmann. Tu raz jeszcze wyraźmy wdzięczność naszej młodzieży z obu parafii:
bez ich fizycznej pomocy pewno nie dalibyśmy rady.
10.04. Wielkanocne „jajeczko” rozpoczął tradycyjnie ks. bp Zdzisław Tranda, po
czym podzieliliśmy się jajkiem. Tego dnia dodatkowo obchodziliśmy 65. rocznicę
ślubu Ewy i Wojtka Brodnickich. Obecnych było 39 osób.
15.05. Podczas spotkania obejrzeliśmy w kościele wystawę fotograficzną
„Żydowski fotograf nowodworskich luteran M.J.Juress”. Obecnych było 16 osób.
12.06. Na prośbę organizatorów kościelny parafii, Sebastian Madejski opowiedział
o berlińskim Kirchentagu, w którym brał udział. Obecnych 20 osób.
10.07. Irena Scholl zdała sprawę z pogrzebu Janka Żytowieckiego w Różanie, gdzie
reprezentowała naszą społeczność. Obecnych 10 osób.
14.08. Piotr Weigle przedstawił zebranym swój zbiór medali o tematyce
reformacyjnej, w tym wyjątkowy medal wybity z okazji poświęcenia kościoła
Reformowanego we Wrocławiu z roku 1750; obecnych 21 osób.
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zwiastują nadejście wiosny
ponowne przyjście
na świat Miłości

ks. dr Grzegorz Giemza*

Jedność w różnorodności
Są rzeczy na tym świecie, o których nie śniło się… Tym powiedzeniem można
opisać ekumeniczne aspekty obchodów 500 lat Reformacji. Komentatorzy zgodnie
podkreślali, że były to pierwsze obchody jubileuszu, które odbyły się w tak
ekumenicznej atmosferze i zrobiono bardzo wiele, aby świętowanie obchodów
przez ewangelików nie było wymierzone przeciwko stronie katolickiej. Nie
wydarzyło się to samo z siebie, ale zostało poprzedzone dialogiem. Kamieniem
milowym w relacjach między dawnymi stronami podziału było spotkanie papieża
Franciszka z Prezydentem Światowej Federacji Luterańskiej w Lund 31
października 2016 roku, a w Polsce udział hierarchów rzymskokatolickich
w obchodach jubileuszu Reformacji, w tym przyjęcie członkostwa w Honorowym
Komitecie Obchodów Jubileuszu Reformacji przez Prymasa Polski abp. Wojciecha
Polaka. Te wydarzenia są pokłosiem ruchu ekumenicznego, tak samo jak
powstanie Polskiej Rady Ekumenicznej.
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Polska Rada Ekumeniczna powstała 15 listopada 1946 roku jako Chrześcijańska
Rada Ekumeniczna. W jej założeniu uczestniczyło 12 Kościołów. Dzisiaj Polską
Radę Ekumeniczną tworzy siedem Kościołów: Kościół Chrześcijan Baptystów,
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół
Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki
Mariawitów i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Poza tym status
organizacji stowarzyszonej, którym przysługuje prawo głosu doradczego,
posiadają: Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików oraz Towarzystwo Biblijne
w Polsce. Zwierzchnicy Kościołów oraz przedstawiciele członków
stowarzyszonych tworzą Prezydium PRE, które sprawuje nadzór nad jego
działalnością. Na posiedzenia prezydium zapraszany jest także Rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z głosem doradczym. Bieżące sprawy
Polskiej Rady Ekumenicznej prowadzone są przez Zarząd, który składa się z pięciu
członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne, które jest najwyższym
organem PRE. Zgromadzenie Ogólne wybiera także prezesa, obecnie tę funkcję
pełni Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Jerzy Samiec.

Przygotowała Jolanta Janowska

30 lat minęło…
18 lutego podczas nabożeństwa wysłuchamy mini koncertu naszego chóru
parafialnego, który w ten miły sposób rozpocznie promocję nowej płyty! Jest ona
ukoronowaniem 30-letniej działalności zespołu, który nieprzerwanie pod
dyrekcją p. Katarzyny Folgart wzbogaca wiele naszych nabożeństw. Płyta zawiera
część z utworami pasyjnymi, nagranymi w naszym kościele na specjalnych sesjach
parę miesięcy temu, oraz poprawione cyfrowo nagrania z kasety wydanej przed
laty. Jest to również wspomnienie przyjaciół, którzy przez wiele lat byli członkami
tego zespołu, a których już wśród nas nie ma…

Działalność PRE prowadzona jest na różnych płaszczyznach. Pierwszą z nich są
oddziały regionalne, których jest obecnie 16. Każdy oddział ma swoją specyfikę
i różne sposoby zaangażowania. Przez oddziały organizowane są koncerty,
sympozja, wspólne akcje charytatywne. To właśnie tam corocznie odbywają się
także Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan, które są prawdopodobnie
najbardziej rozpoznawalnym ekumenicznym wydarzeniem w roku.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku obchodził swoje 110 urodziny.
Po raz pierwszy odbył się w 18–25 stycznia 1908 roku jako „Oktawa o jedność
Kościoła”. Jego inicjatorem był o. Paul Wattson, ówcześnie ksiądz Kościoła
Episkopalnego w USA. Pomysł szybko się rozprzestrzenił zarówno w kręgach
katolickich, jak i protestanckich. Początek ubiegłego stulecia obfitował
w powstawanie różnych inicjatyw ekumenicznych. Jedną z nich był Ruch „Wiara
i Ustrój”. W 1915 roku w ramach jego działalności wydano „Podręcznik Modlitw
o Jedność Chrześcijan”, a od 1921 roku rozpoczęto wydawanie materiałów, które
stanowiły pomoc dla osób przygotowujących nabożeństwa, w czasie których
modlono się o jedność chrześcijan w okresie poprzedzającym Święta Zesłania
Ducha Świętego. W 1941 roku przesunięto proponowany termin modlitw na
styczeń, tak, aby zbiegał się z „Oktawą o Jedność Kościoła”. W roku 1968 po raz
pierwszy „Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan” odbył się według materiałów
wspólnie przygotowanych przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady
6

Chór brał udział w wielu diecezjalnych zjazdach chórów parafialnych, był też
zapraszany z koncertami do zaprzyjaźnionych parafii, również z innych diecezji.
Wielokrotnie gościł z koncertami za granicą, na przykład w Holandii i Niemczech.
Był zapraszany do występów m.in. w ratuszu w Augsburgu, na Zamku Królewskim,
Kościele św. Krzyża w Warszawie.
Płytę chóru będzie można nabywać w kościele po nabożeństwie oraz w kancelarii
parafialnej.
Osoby chcące włączyć się w pracę chóru, zachęcamy gorąco do dołączenia do
zespołu! Próby chóru odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:15.
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urokliwych dolin, w których z czasem zorganizowano życie luteran w oddzielnych
parafiach: Wisła Czarne (418 osób), Wisła Głębce (970 osób), Wisła Jawornik (863
osoby) i Wisła Malinka (1036 osób). Parafie wiślańskie wydają wspólny
kwartalnik „Luteranin”, który jest źródłem informacji o różnorodnym i bogatym
życiu tutejszego środowiska naszych współwyznawców. Z zeszytów pisma
dowiadujemy się o nowej inwestycji: w Wiśle Malince budowane jest nowoczesne
centrum ewangelickie. Odbywają się tu cyklicznie: zimowe olimpiady
ewangelickie, różne obozy młodzieżowe, spotkania i wydarzenia muzyczne.
Ewangelicki wiślański okręg oferuje sporo miejsc noclegowych na przyjazdy
grupowe i indywidualne w willi „Księżówka” i w Jaworniku. Ciekawym celem
wycieczek z ewangelickim akcentem jest Galeria Adama Małysza oraz prezydencki
”Zameczek”, gdzie regularnie odbywają się ewangelickie nabożeństwa.
***
Zabytkowa Biblioteka i Archiwum w Wiśle (z broszury o Diecezji Cieszyńskiej):
Po wydaniu w 1781 r. patentu tolerancyjnego luteranie budowali kościoły i szkoły
zborowe. Szybko w tych budynkach zaczęły pojawiać się książki pomocne
duchownym do odprawiania nabożeństw i nauki religii oraz nauczycielom
w prowadzeniu lekcji. Początkowo były to zbiory prywatne, z czasem na wzór
biblioteki zboru i gimnazjum cieszyńskiego powstały biblioteczki w parafiach
i szkołach.
Jedną z pierwszych wiejskich bibliotek na Śląsku Cieszyńskim była biblioteka
szkolno-publiczna w Wiśle założona w 1859 r. przez nauczyciela Jana Śniegonia.
Gromadził on przede wszystkim druki wydane w XIX wieku, a także starsze cymelia
z XVI-XVIII wieku oraz rękopisy. Większość księgozbioru stanowiły podręczniki
szkolne i fachowa literatura pedagogiczna, literatura poradnikowa dla
mieszkańców z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt, sadownictwa, pszczelarstwa
i weterynarii, ale także publikacje prawne i medyczne. W inwentarzu zapisano
również wiele pozycji z zakresu ewangelickiej literatury religijnej i literatury pięknej,
a nawet periodyki i czasopisma. Księgozbiór był wielojęzyczny. Trzon stanowiły
druki niemieckie, ale czytelnik miał do wyboru pozycje wydane w języku polskim (ok.
30 %), a także czeskim, słowackim, łacińskim, francuskim, a nawet angielskim.
Księgozbiór Jana Śniegonia do I wojny światowej prawdopodobnie służył szkole, ale
w XX wieku jako zdezaktualizowany uległ stopniowemu zapomnieniu i rozproszeniu.
Dopiero prace podjęte na początku XXI wieku pozwoliły na uratowanie zbiorów.
Obecnie połączone księgozbiory: parafialny i szkolny oraz archiwalia są
udostępnione w nowym pomieszczeniu, w tzw. starej szkole ewangelickiej, a zatem
na swoim pierwotnym miejscu. Z zabytkowych książek i uporządkowanych już
dokumentów można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z parafią
i opiekunem zbiorów.
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Kościołów oraz watykańskim Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan (obecnie jest
to Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan).
W tym roku w ramach Tygodnia odbyło się 164 nabożeństw, to są te o których
wiadomo w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ekumenia jest ruchem, który wychodzi
poza ramy instytucjonalne, więc zapewne odbywa się jeszcze wiele innych
nabożeństw, np. Kościół rzymskokatolicki zachęca do modlitw o jedność
chrześcijan także w tych miejscach, gdzie nie ma innych Kościołów. Często też
w ramach Tygodnia odbywają się koncerty, wykłady i spotkania. Bywa również
tak, podobnie jak w Warszawie, że Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
rozpoczyna się z początkiem stycznia i kończy w lutym. Dodatkowo 17 stycznia
obchodzony jest Dzień Judaizmu, zaś 26 stycznia Dzień Islamu. Modlitwa o jedność
nie ogranicza się do jednego okresu w roku kalendarzowym. W całej Polsce
początkiem marca odbywają się nabożeństwa „Światowego Dnia Modlitwy”,
a w Warszawie chrześcijanie regularnie spotykają się na comiesięcznych
nabożeństwach. Jednym z takich cykli są nabożeństwa w parafiach Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w pierwszy
poniedziałek miesiąca, które zostały zapoczątkowana w parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego.
W ruchu ekumenicznym idea modlitwy o zjednoczenie chrześcijaństwa sięga
historycznie o wiele głębiej niż sto lat. Już na kartach Biblii możemy przeczytać
wezwania do jedności i modlitwę o nią. Najbardziej znaną modlitwą są słowa
Jezusa zapisane w 17 rozdziale Ewangelii wg Jana: „[…] aby wszyscy byli jedno
[…]”. Często mówi się, że modlitwa jest oddechem duszy, albo barometrem życia
chrześcijanina. Tak samo można powiedzieć o modlitwie o jedność chrześcijan
w ruchu ekumenicznym. Jest ona jego siła napędową, bo jedność jest darem Ducha
Świętego i należy o nią ciągle zabiegać. Z resztą każda jedność jest Bożą łaską, nie
tylko ta między chrześcijanami. Modlitwa to nie tylko prośba o to, aby Bóg dał coś,
co byśmy chcieli, ale to także impuls w naszą stronę. Modląc się musimy zadawać
sobie pytanie: o co tak naprawdę się modlimy? Bardzo dobrze wyraża to
„modlitwa o jedność Kościoła, taką, jakiej pragnie Chrystus, i za pomocą środków,
jakich chce Chrystus”, która jest zmawiana w czasie nabożeństw ekumenicznej
wspólnoty Chenin-Neuf.
Drugą płaszczyzną działalności PRE jest funkcjonowanie sześciu komisji
powoływanych zgodnie z jego Statutem. Do każdej komisji należą przedstawiciele
wszystkich Kościołów członkowskich. Przykładowo Komisja Mediów zajmuje się
kontaktem z Polskim Radiem i TVP. Jej członkowie zajmują się przygotowywaniem
nabożeństw i audycji poszczególnych Kościołów. W programie 2 Polskiego Radia,
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każdej niedzieli retransmitowane jest nabożeństwo o godz. 8.00, a w soboty
o godz. 19.15 emitowana jest audycja „Kościoły w kraju i na świecie” prezentująca
życie, wydarzenia oraz postaci Kościołów. Natomiast na antenie radiowej Jedynki
w soboty o godz. 7.40 nadawane są rozważania biblijne. Od 20 lat w 2 Programie
TVP działa Redakcja Ekumeniczna. We wtorkowe poranki (między godz. 6.30
a 6.40) emitowane są 20-minutowe reportaże. W działaniach tej komisji ważne jest
ustalanie dogodnych terminów nadawania audycji dla każdego z Kościołów, co
wymaga dyskusji i kompromisów. Ważną zasadą jest tu reguła równorzędności
Kościołów. Inne komisje to: diakonii, dialog teologicznego, młodzieży, kobiet,
wychowania chrześcijańskiego.
Trzecią płaszczyzną działalności PRE są trzy komisje prowadzące rozmowy
z: przedstawicielami Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Kościołem Ewangelickim
w Niemczech (EKD) oraz z Konferencją Episkopatu Polski. Efektem dialogu
prowadzonego w ramach trzeciej z nich w przeciągu ostatnich lat są ogłoszone
wspólne apel i przesłania Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady
Ekumenicznej. Ostatnie z nich to „Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie
uchodźców” z 30 czerwca 2016 roku. Ważną datą w działalności tej komisji jest 23
stycznia 2000 roku, gdy przez zwierzchników sześciu Kościołów członkowskich
PRE oraz Kościoła Rzymskokatolickiego został podpisany dokument: „Sakrament
Chrztu znakiem jedności”, w którym sygnatariusze deklarują wzajemne
uznawanie ważności chrztu. Było to istotne wydarzenie dla ekumenii w Polsce.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że dialog między Kościołami wymaga czasu.
Przede wszystkim potrzebne jest przedstawienie wszystkich punktów widzenia.
Decyzje w Prezydium PRE podejmowane są na zasadzie konsensusu. Jest to ważne,
aby żaden z Kościołów nie czuł się przegłosowany lub pominięty. Aby uzgodnić
wspólne stanowisko potrzebna jest także cierpliwość i przestrzeń do
poszukiwania nowych dróg. Podnosi to też rangę głosu zabieranego przez Polską
Radę Ekumeniczną.
Czwartą płaszczyzną działań PRE są projekty i inicjatywy. Jednym z takich
projektów jest współpraca między PRE a stowarzyszeniem „Zeichen der Hoffnung
– Znaki Nadziei” z Frankfurtu. Jest to inicjatywa Frankfurckich ewangelików,
którzy postanowili pozostawiać „znaki” pojednania między Polakami i Niemcami
poprzez pomoc byłym więźniom nazistowskich obozów koncentracyjnych.

I plotły by nadal te nasze prząśniczki, gdyby nie pora wyjazdu, a byli i tacy
"zawodnicy", którzy udziergali nakrycie głowy w drodze do domu.
Mimo natłoku atrakcji udało się nawet zorganizować wieczory filmowe i karaoke,
na które chętnych nigdy nie brakuje.
I jak tu odpoczywać wśród tylu interesujących różnorodności?
Wbrew pozorom, czasu nie można rozciągnąć, a jednak - w niespełna
dziesięciodniowym terminie pomieściliśmy tyle aktywności. Rozpieszczeni
brakiem obowiązku przygotowywania posiłków, bo zawsze na nas czekały, syte
i bardzo smaczne, z uczuciem przykrości, że co dobre, to się szybko kończy
i z nadzieją, że czas szybko płynie, pożegnaliśmy się... do zobaczenia za rok.

Małgorzata Weigle

O ewangelickiej Wiśle
tekst zainspirowany zimowym wyjazdem rodzinnym do Jawornika
Śląsk Cieszyński to region na trwałe
związany z historią ewangelików.
Uzdrowiskowe miasto jest świetnym
miejscem
na
organizowanie
aktywnego wypoczynku o każdej
porze roku. Szlaki turystyczne,
wyciągi, trasy narciarskie i piękne
widoki przyciągają wielu turystów.
Pobyt w Wiśle można połączyć
z poznaniem interesujących miejsc
związanych z luteranami. Niewielkie
centrum miasta zaakcentowane jest
widoczną z daleka wieżą kościoła
ewangelickiego.

W ubiegły roku „Znaki Nadziei” obchodziły swój jubileusz 40-lecia istnienia. Z tej
też okazji w Polsce odbyły się obchody jubileuszowe, a spotkanie z podopiecznymi
„Znaków Nadziei” odbyło się w parafii ewangelickiej Wniebowstąpienia

Początki ewangelicyzmu na tych ziemiach były bardzo trudne i polegały na
organizowaniu potajemnych nabożeństw leśnych. O skomplikowanej historii
świadczy fakt, że dzisiejsza bryła budynku (wzniesionego w 1838 r.) jest trzecim
z kolei kościołem wybudowanym w Wiśle. Kościół był dumą tutejszych
ewangelików, których w latach 30-tych minionego wieku było 800 (podczas
większych uroczystości zjeżdżało się jednak aż do 3000 osób). Dziś Parafia
ewangelicka w Wiśle Centrum zrzesza 2850 parafian. Jest to jednak tylko część
wiślańskiej społeczności luterańskiej. Wisła położona jest w miejscu zbiegu pięciu
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miejsce tradycyjna zabawa w śnieżki i pamiątkowe zdjęcie (również bardzo
zabawne). Powrót na Kubalonkę nastąpił pod wieczór, z płonącymi pochodniami,
na smażone kiełbaski, gorące "łoscypki", słoooodziutką herbatę i góralskie tańce
w wykonaniu płci pięknej (naszej grupy oczywiście).

Pańskiego, co stało się już tradycją. Obecnie „Znaki Nadziei” i PRE opiekują się 105
osobami. Dla podopiecznych organizowane są wczasy rehabilitacyjne i udzielane
jest wsparcie finansowe. Podopieczni wyjeżdżają także do szkół w Niemczech,
gdzie opowiadają o swoich przeżyciach w obozach jako świadkowie tamtej
historii.
Obok kilkunastu inicjatyw i projektów warto także wspomnieć o najnowszym
projekcie PRE – Ekumenicznym Punkcie Konsultacyjnym ds. Migracji „Gościnny
Kościół”. Projekt ten ruszył w ubiegłym roku, a jego celem jest pomoc Kościołom
członkowskich PRE w przygotowaniu osób do zaangażowania się w pomoc
migrantom i uchodźcom przez motywowanie członków Kościołów do takiego
zaangażowania oraz szkolenie w zakresie towarzyszenia (duszpasterskiego)
migrantom i uchodźcom. Projekt jest praktycznym wymiarem „Przesłania
Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”. Może on być przedstawiany w ramach
konferencji, zjazdów i innych dużych wydarzeń w Kościołach członkowskich PRE.
Osoby, które są zaangażowane mogą w zaproponowanym miejscu przygotować
stoisko informacyjne oraz seminaria powiązane z tematyką projektu. W siedzibie
Polskiej Rady Ekumenicznej został uruchomiony punkt konsultacyjny, którego
zadaniem jest m.in.: informowanie członków Kościołów o instytucjach oraz
organizacjach pomagającym uchodźcom i migrantom.

fot. Adam Wróbel

W przerwach od zimowych uciech, młodsza część uczestników okupowała strych,
bo gdzie lepiej ganiać się po dużej przestrzeni, robić domki z materacy, polegiwać
na ich stercie, zsuwać się z niej, albo najzwyczajniej w świecie ją zwalać i mieć
z tego mnóstwo satysfakcji okraszonej niejednokrotnie gromkim śmiechem
i piskiem. Strych był również miejscem do zorganizowania balu przebierańców, na
którym, oprócz tańców, odbyło się wiele konkursów. Mogliśmy też podziwiać
występ "kotów", przekąsić małe "co nieco" i cieszyć się z kolorowego, wesołego
karnawałowego nastroju.
W czasie wyjazdu świętowaliśmy tajemniczy Dzień BDB, cóż mogło to oznaczać... rzecz jasna Dzień dwóch Babć i jednego Dziadka, którzy byli obecni na zimowisku.
Nie zapomnieliśmy również o naszych Jubilatach - ich rocznice nie pozostały bez
echa.

Polska Rada Ekumeniczna jest dwustronną platformą dialogu. Z jednej strony jest
to instytucja posiadająca swoje struktury, komisje i przedstawicieli. Dialog
prowadzony jest na oficjalnej płaszczyźnie. Z drugiej, jest to ruch ekumeniczny,
skupiający tych, dla których ważne są te same wartości: dialog, zrozumienie,
szacunek, tolerancja, pojednanie. To symetria, która daje szanse na rozwój
i jedność w różnorodności.
* Ks. dr Grzegorz Giemza: od 1996 roku pełniący obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza
Misyjno-Ewangelizacyjnego, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Szkoły Biblijnej w
Dzięgielowie. Od 2011 roku Prezes Prezydium Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy. Od
2016 roku dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej i członek Parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie.

Punkt "czas wolny" w planie wyjazdu praktycznie nie istniał. Możliwości było dużo
- gra w ping ponga, piłkarzyki, gry planszowe, a nową dyscypliną sportowotowarzyską okazały się robótki ręczne. Panie i dziewczęta nieprzerwanie
dziergały i plotły (dosłownie na palcach) czapki, kominy, koszyczki, szaliczki.
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Opr. Małgorzata Weigle

„Iny” ( Michalina, Filipina i Antonina)

Kalendarium

Relacja z zimowiska w Jaworniku

Wybrane daty z historii Reformacji i życia Kościoła – styczeń i luty
∗ 09.01.1921 r. (97 lat temu) oficjalna uroczystość otwarcia i poświęcenia (po
niezbędnej adaptacji budynku cerkwi) Ewangelickiego Kościoła
Garnizonowego; pierwszym ewangelickim kapelanem został ks. sen. płk
Ryszard Paszko;
∗ 14.01.1875 r. (143 lata temu) urodził się Albert Schweitzer w Kayserberg
(Alzacja);
∗ 22.01.1905 r. (113 lat temu) w kościele Św. Trójcy w Warszawie
wprowadzenie ks. Juliusza Burschego w urząd Biskupa Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego;
∗ 14.02.1894 r. (124 lata temu) urodził się Karol Hławiczka – muzyk, pianista,
historyk muzyki; m.in. autor muzyki pieśni "Królu mój, Królu chwały";
∗ 15.01.1863 r. (155 lat temu) ukazał się pierwszy numer czasopisma
ewangelickiego pt. „Zwiastun Ewangeliczny”;
∗ 01.1908 r. (110 lat temu) zostały zainicjowane przez księdza Paula Watsona
obchody „Oktawy Jedności Kościoła”, które dały początek ekumenicznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan;
∗ 18-25.01.1968 r. (od 50 lat) cyklicznie odbywa się w Polsce Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan, który przygotowywany jest przy udziale Światowej
Rady Kościołów.
∗ 28.01.1573 r. (445 lat temu) na Sejmie Konwokacyjnym w Warszawie została
uchwalona Konfederacja Warszawska, dotycząca tolerancji religijnej;
∗ 04.02.1906 r. (112 lat temu) we Wrocławiu urodził się ks. Dietrich
Bonhoeffer – duchowny ewangelicki;
∗ 07.02.1926 r. (92 lata temu) urodził się ks. Jan Bogusław Niemczyk – rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
∗ 18.02.1546 r. (472 lata temu) w Eisleben zmarł ks. Marcin Luter;
∗ 20.02.1942 r. (76 lat temu) w więzieniu Moabit w Berlinie zmarł ks. biskup
Juliusz Bursche;
∗ 26.02.1625 r. (393 lata temu) w Brodnicy zmarła królewna Anna Wazówna.
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Wisła-Jawornik, Dom Gościnny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, przystanek
w roku, na który czeka wiele osób, małych - "obciążonych" obowiązkami
szkolnymi i dużych, zagonionych pracą i tych, którzy nie są jeszcze w pełni
świadomi codzienności, ale pod skrzydłami najbliższych przyjeżdżają na zimowy
wypoczynek. Czas rodzinny, miejsce pełne dobrej atmosfery i możliwość realizacji
ciekawych pomysłów.

fot. Adam Wróbel

Ważna była pogoda, która w tym roku okazała się przychylna, zwłaszcza dla
entuzjastów sportów zimowych. Stoki były ośnieżone, a na pewno dośnieżane.
Amatorkom narciarstwa biegowego warunki atmosferyczne nieco pokrzyżowały
plany, ponieważ silny wiatr oraz dodatnia temperatura, które pojawiły się
w połowie pobytu, odsłoniły zielone połacie tras biegowych. Dla grup
spacerowiczów zawsze istniała możliwość korzystania z uciechy pieszych
wycieczek. Niestety nie obyło się bez kontuzji, na szczęście niezagrażających życiu,
powstałych na skutek: hamowania w pędzie na nartach... goglami, rozganiania
innych użytkowników stoku nartą, a dokładniej kolanem oraz nauki chodzenia
w ciemności po krawężniku.
Podobnie jak w roku ubiegłym, udało się zorganizować kulig. Ruszyliśmy
z Kubalonki w siedem wozów zaprzęgniętych w piękne, strojnie przybrane konie,
by podziwiać beskidzkie widoki. W przerwie, na polanie, na Stecówce, miała
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Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, kto ma rację. Dziś jednak
zamiast się kłócić i obrażać, większość Kościołów szuka mądrości
w dialogu, wzajemnym poznaniu, zrozumieniu i kultywowaniu
wzajemnego szacunku i tolerancji – to bardzo ważne! Ruch, który
stara się jednoczyć i przede wszystkim szukać tego, co nas łączy
nazywa się ruchem ekumenicznym.
EKUMENIZM – wyraz ten pochodzi od greckiego słowa oikumene
(οικουμένη), a oznacza wszystkich ludzi mieszkających na ziemi.
Ekumenizm to ruch jednoczący wszystkich ludzi na świecie.
Organizowane są wspólne modlitwy o jedność wszystkich
chrześcijan.
Większość Kościołów w najważniejszych sprawach jest zgodna:
wierzy w Trójjedynego Boga, w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na
świat, by nas zbawić oraz uznaje sakrament Chrztu, który otwiera
nam drogę chrześcijańskiego życia. Uznajemy większość
podstawowych świąt i potrafimy się nawzajem szanować. Wszystkie
wyznania chrześcijańskie zgadzają się również, że powinniśmy
uczyć się naśladować Pana Jezusa.
W Biblii znajdujemy pewną podpowiedź. Pan Jezus miał 12 uczniów.
Każdy z nich wyróżniał się troszkę innym charakterem. Na pewno
nie we wszyscy się ze sobą zgadzali. Dlatego ich Nauczyciel
powiedział do nich: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

Dodatek dziecięcy do
biuletynu „Nasza Parafia”
rok V nr 1/2018
Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie

Czy zawsze jesteśmy jednomyślni?
Czy umiemy uszanować zdania innych osób?
Na pytanie, co chcielibyście robić na następnym spotkaniu, każdy
z Was odpowiedziałby zapewne inaczej. Pomysłów byłoby sporo.
Wasze propozycje byłyby bardzo różne:
– Obejrzyjmy jakiś film! Albo pograjmy w planszówki.
– Nie! Namalujmy coś farbami!
– Czy nie moglibyśmy poskładać origami?
– A może zróbmy podchody albo zagrajmy w piłkę nożną!
– A ja bym poklikał w grę na komórce, mam nową fajną aplikację!
– Może turniej w piłkarzyki?

Każdy z Was z pewnością przekonywałby innych o tym, że jego
propozycja jest najlepsza! Czym się kończy taka dyskusja? Jak zwykle
– wielkim bałaganem! W takiej sytuacji prawie wszyscy się na siebie
obrażają i najchętniej każdy poszedł by do swojego kącika ze swoimi
zabawkami.
Nie inaczej stało się kiedyś dawno temu z Kościołem. Nie wszyscy
chrześcijanie byli zgodni. Nie potrafili wypracować wspólnych zasad
postępowania. Dlatego powstały różne wyznania chrześcijańskie:
Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Kościoły ewangelickoaugsburskie,
Kościoły
ewangelicko-reformowane,
Kościoły
ewangelicko-metodystyczne, Kościoły babtystyczne i wiele innych.
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WYBRANE KOŚCIOŁY RÓŻNYCH WYZNAŃ
Kościół Chrześcijan
Babtystów przy
ul. Waliców 25,
architektura
nowoczesna z 1961
roku.

Kościół EwangelickoAugsburski Św. Trójcy, pl
Małachowskiego 1. Budynek w
stylu klasycystycznym według
projektu znanego architekta
Bogumiła Zuga. W kościele
tym, odbyły się bardzo ważne
wydarzenia ekumeniczne spotkania z papieżem Janem
Pawłem II i z papieżem
Benedyktem XVI.

Kościół Starokatolicki
Mariawitów, Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy przy
ul. Wolskiej 186
(architektura nowoczesna
z 1960 roku)
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ZNAJDUJĄCE SIĘ W WARSZAWIE

Kościół Ewangelicko-Reformowany
przy al. Solidarności 76. Budynek
w stylu neogotyckim z 1880 roku.

Kaplica kościoła
EwangelickoMetodystycznego , Dobrego
Pasterza przy
ul. Mokotowskiej 12
(urządzona jest w starej
modernistycznej kamienicy
warszawskiej)

Cerkiew prawosławna
św. Marii Magdaleny przy
al. Solidarności 52, w stylu
bizantyjsko-rosyjskim.
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