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Nasi	drodzy	Jubilaci	
Pani	Emilia	Milerska	-	1.03	
Pan	Janusz	Narzyński	-	14.03	
Pan	Jerzy	Mażys	-	19.03	
Pani	Halina	Wolff	-	21.03	
Pani	Henryka	Wolfram	-	21.03	
Pani	Stanisława	Przybysz	-	22.03	
Pani	Liliana	Wolff	-	25.03	
Pan	Zbigniew	Kotulski	-	27.03	
Pani	Hanna	Sabat	-	28.03	
Pani	Alina	Wiśniewska	-	31.03	

Pan	Andrzej	Schweitzer	-	5.04	
Pan	Andrzej	Zacharias	-	9.04	
Pani	Halina	Gromadzka	-	15.04	
Pan	Krzysztof	Martyniuk	-	15.04	
Pani	Wanda	Pudo-Froehlich	-	15.04	
Pan	Jerzy	Reinstein	-	22.04	
Pani	Lidia	Tomaszewska	-	22.04	
Pani	Telimena	Knedler	-	24.04	
Pani	Regina	Hintz	-	24.04	
Pan	Henryk	Szpringer	-	29.04	
Pani	Janina	Adamczyk	-	30.04	
	

Czy	nie	wiesz?	Czy	nie	słyszałeś?	
Bogiem	wiecznym	jest	Pan,	Stwórcą	
krańców	ziemi.	On	się	nie	męczy	i	nie	

ustaje,	niezgłębiona	jest	jego	
mądrość.	Zmęczonemu	daje	siłę,	
a	bezsilnemu	moc	w	obfitości.		

(Iz	40	28,29)	
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Hasło	miesiąca:	Jezus	mówi:	Wykonało	się!	(J	19.30).		

Danuta	Lukas*	

Słabość	i	moc	wiary	
Szymonie,	Szymonie,	oto	szatan	wyprosił	sobie,	żeby	was	przesiać	jak	pszenicę.	Ja	zaś	

prosiłem	za	tobą,	aby	nie	wstała	wiara	twoja,	a	ty,	gdy	się	kiedyś	nawrócisz,	
utwierdzaj	braci	swoich.	On	zaś	rzekł	do	niego:	Panie,	z	Tobą	gotów	jestem	iść	i	do	
więzienia,	i	na	śmierć.	A	On	rzekł:	Powiadam	ci,	Piotrze,	nie	zapieje	dzisiaj	kur,	a	ty	

się	trzykroć	zaprzesz,	że	mnie	znasz.	(Łk	22,	31-34)	
	

To	jedna	z	tych	historii,	której	dalszy	ciąg	
jest	 niemal	 wszystkim	 dobrze	 znany.	 To	
historia	 już	 osłuchana,	 a	 o	 sprawach	
i	 rzeczach	 znanych	 trudno	mówić	 tak,	 by	
powiedzieć	 coś	 nowego,	 odkrywczego	
i	świeżego.	By	znaną	wszystkim	historią	na	
nowo	poruszyć.	

Jest	 już	 po	wspólnej	wieczerzy,	 ostatniej,	
jaka	Pan	Jezus	spożył	ze	swoimi	uczniami.	
Atmosfera	 pełna	 napięcia,	 jakby	
w	 przeczuciu	 wydarzeń,	 które	 mają	
nadejść.	 Dodatkowo	 wśród	 uczniów	
powstał	spór	o	to,	który	z	nich	ma	uchodzić	
za	 najważniejszego.	 Spośród	 dwunastu	
uczniów	Piotr	był	kimś	w	rodzaju	primus	
inter	 pares,	 czyli	 pierwszym	 pośród	

równych.	To	do	niego	 Jezus	 zwraca	 się	bezpośrednio,	nazywając	go	nie	nowym	
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imieniem	 Piotr	 (gr.	 Petros	 to	 odpowiednik	 aramejskiego	 Kefas,	 czyli	 ‘skała’,	
‘opoka’,	por.	J	16,18),	ale	jego	dawnym	rybackim	imieniem	Szymon.	Szymon	Piotr	
jest	głównym	bohaterem	tej	perykopy	i	to	jego	bierzemy	pod	lupę.	

Tym	razem	Szymon	Piotr	jest	ukazany	w	swej	słabości.	Ze	słów	Jezusa	wynika,	że	
Szymon	może	nie	przetrwać	próby	wiary,	której	zostanie	poddany.	Nadejdą	liczne	
pokuszenia	dla	wszystkich,	ich	przeczucie	już	mamy,	bo	dzieją	się	rzeczy	i	sprawy,	
o	 których	 pisali	 prorocy.	 A	 „szatan	 wyprosił	 sobie”,	 by	 przesiać	 uczniów	 jak	
pszenicę.	 Szymonowi	 Piotrowi	 zostaje	 zadane	 fundamentalne	 dla	 każdego	
człowieka	 pytanie:	 o	 wierność	 swoim	 poglądom	 i	 przekonaniom,	 więcej:	
o	 wierność	 Jezusowi	 i	 trwanie	 przy	 Nim.	 Pytanie	 nie	 zostaje	 zadane	 wprost,	
wyczytujemy	 je	 między	 wierszami	 i	 z	 wypowiedzi	 Pana	 Jezusa,	 która	 może	
sugerować,	że	Piotr	zostanie	postawiony	w	obliczu	takiego	doświadczenia.	

Jak	 my	 zachowalibyśmy	 się	 w	 takiej	 sytuacji?	 Czy	 równie	 żarliwie,	 z	 pełnym	
przekonaniem	 i	 spontanicznie,	 z	 głębi	 serca,	 jak	 Szymon,	 odpowiedzielibyśmy:	
„Panie,	z	Tobą	gotów	jestem	iść	i	do	więzienia,	i	na	śmierć”?	Szczera	odpowiedź,	
ale	taka,	która	jeszcze	nie	przeszła	prawdziwej	próby	ognia.	Tylko	Pan	Jezus	wie,	
że	 takiej	próby	mogą	nie	przejść	nawet	 ci	najbardziej	wierni.	 I	 nie	mówi	o	 tym	
z	 wyrzutem,	 złością:	 Jego	 odpowiedź,	 czy	 też	 raczej	 myśl,	 którą	 wypowiada	
w	 rozmowie	 z	 Szymonem	 Piotrem,	 nim	 jeszcze	 ten	 żarliwie	 będzie	 zapewniał	
o	swojej	wierności,	jest	pełna	wyrozumiałości,	mądrości	i	miłości.	On	wie,	że	nie	
zawsze	dajemy	radę	wytrwać,	choćbyśmy	bardzo	chcieli	i	byli	o	tym	przekonani.	
Wie,	że	przyjdą	liczne	pokuszenia,	którym	możemy	nie	sprostać,	ale	to,	co	może	
zrobić	w	swojej	boskiej	mocy,	to	prosić	za	nas,	aby	nasza	wiara	nie	ustała.	To	jakby	
zapowiedź	wszystkich	innych	pokuszeń,	które	przyjdą	na	te	i	następne	pokolenia	
uczniów	Jezusa.	Nie	zawsze	udaje	nam	się	przy	Nim	wytrwać,	do	Niego	przyznać	
w	 świecie	 współczesnych	 pokus.	 Nikt	 nie	 jest	 od	 nich	 wolny.	 Jednocześnie	
jesteśmy	zobowiązani	do	tego,	że	gdy	się	już	nawrócimy,	czyli	rozpoznamy	nasz	
grzech,	 będziemy	 go	 żałować	 i	 wierzyć	 w	 jego	 odpuszczenie,	 a	 także	 pragnąc	
poprawy	naszego	życia	–	wtedy	mamy	nie	zapominać	o	tym,	by	utwierdzać	innych	
w	wierze	poprzez	to,	jak	żyjemy.	

Istnieje	jeszcze	jeden	przekaz,	choć	nie	biblijny,	który	ukazuje	nam	Szymona	Piotra	
w	 jego	słabości.	Wczesnochrześcijański	przekaz	z	końca	II	wieku	relacjonuje,	że	
Piotr	uciekł	z	Rzymu,	by	uniknąć	prześladowań,	jakich	doznawali	chrześcijanie	za	
cesarza	Nerona.	 Podczas	 ucieczki	 spotyka	 Jezusa	 Chrystusa	 i	 stawia	Mu	 słynne	
pytanie:	„Quo	vadis,	Domine?”	(‘Dokąd	idziesz,	Panie?”).	Jezus	odpowiada,	że	idzie	
do	Rzymu,	by	jeszcze	raz	dać	się	ukrzyżować.	Na	te	słowa	Piotr	zawraca	ze	swej	
drogi	i	wraz	z	Jezusem	kroczy	w	kierunku	Rzymu,	by	zginąć	śmiercią	męczeńską.	
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PSALM ŻYCIA (Małgorzata Matuszczak*) 
Jeśli możesz zaśpiewać- 
śpiewaj i tańcz 
jeśli możesz mówić- 
mów i krzycz 
jeśli możesz zaszeptać- 
szepcz i machaj 
jeśli możesz zamrugać- 
mrugaj i chwytaj 

bo nie ma większego daru nad 
ŻYCIE! 
nad nowy, CUDNY DZIEŃ - 

teraz 
tutaj 
ooo 
aaa 

widzisz 
czujesz, spostrzegasz 
BRZASK NOWEGO DNIA! 

obejmij go - 
wchłaniaj 

RADOŚĆ, NADZIEJĘ, BLASK 

a teraz łap 

ŚWIATŁO, POWIETRZE, WIATR 

i oddychaj. oddychaj , oddychaj... 

Echo: kto naprawdę chce żyć 
zaczyna dzień od uśmiechu

	

*	Rodzina	Małgosi	od	pokoleń	związana	jest	mocno	z	Parafią	E.	-	A.	św.	Trójcy	w	Warszawie.	
Z	zawodu	pielęgniarka,	obecnie	od	paru	lat	na	emeryturze.	Przeżyła	w	swoim	życiu	bardzo	
trudne	chwile,	o	wielu	wiedzą	tylko	najbliżsi.	Tym,	co	pozwoliło	jej	przetrwać	była	głęboka	
wiara	 a	 ukojenie	 znalazła	 w	 pisaniu.	 Teraz	 jest	 szczęśliwą	 babcią	 Tomusia.	 Mieszka	
z	rodziną	w	podwarszawskiej	Kobyłce.	Pierwszy	tomik	poezji	wydała	w	2009	roku,	potem	
były	kolejne	i	mam	nadzieję,	że	na	nich	nie	poprzestanie.	
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(elektroterapia,	 magnetoterapia,	 laseroterapia,	 krioterapia	 miejscowa,	
ultradźwięki,	światłolecznictwo,	masaże	i	ćwiczenia.)	
Serdecznie	zapraszamy	na	integracyjny	wyjazd	parafialny!	
	

*	*	*	

Nadchodzi	 czas	 rozliczeń	 podatkowych	 za	 rok	
2017.	 Podatnicy	 mogą	 przekazać	 1	 procent	
swojego	 podatku	 dochodowego	 na	 rzecz	
wybranej	organizacji	pożytku	publicznego.	Jedną	
z	 takich	 organizacji	 jest	 Diakonia	 Kościoła	
Ewangelicko-Augsburskiego.	

Przekazując	Diakonii	1%	swojego	podatku	
wspierasz	z	nami	osoby	w	potrzebie	

Diakonia	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	
w	Rzeczypospolitej	Polskiej	

KRS	0000260697	

	Jak	 wypełnić	 formularz	 PIT,	 by	 wesprzeć	
działania	Diakonii?	

Aby	 przekazać	 1%	podatku	 za	 rok	 2017,	 należy	
w	rocznym	rozliczeniu	podatkowym	(PIT-28,	PIT-
36,	 PIT-36L,	 PIT-37,	 PIT-38,	 PIT-39)	 wpisać	
w	 odpowiednich	 pozycjach	 nr	 KRS	 Diakonii:	
0000260697	oraz	wyliczoną	kwotę	1%	podatku.	

• PIT-28	w	części	M,	w	poz.	134	nr	KRS,	w	poz.	135	wyliczoną	
kwotę	1%	podatku*		

• PIT-36	w	części	R,	w	poz.	329	nr	KRS,	w	poz.	330	wyliczoną	
kwotę	1%	podatku	

• PIT-36L	w	części	O,	w	poz.	97	nr	KRS,	w	poz.	98	wyliczoną	kwotę	1%	podatku	
• PIT-37	w	części	J,	w	poz.	137	nr	KRS,	w	poz.	138	wyliczoną	kwotę	1%	podatku	
• PIT-38	w	części	H,	w	poz.	57	nr	KRS,	w	poz.	58	wyliczoną	kwotę	1%	podatku	
• PIT-39	w	części	H,	w	poz.	51	nr	KRS,	w	poz.	52	wyliczoną	kwotę	1%	podatku	

Każde	 zeznanie	 podatkowe	 zawiera	 dodatkową	 rubrykę	 „Informacje	
uzupełniające”,	w	której	można	podać	szczegółowy	cel	przekazanej	kwoty	
oraz	dane	kontaktowe	podatnika.	Prosimy	bardzo	o	wpisanie	w	tym	miejscu	
„Parafia	E.-A.	Wniebowstąpienia	w	Warszawie”.	Wpisaną	przez	Państwa	kwotę	
1%	podatku	Urząd	Skarbowy	przesyła	na	konto	Diakonii,	a	następnie	Diakonia	na	
konto	naszej	Parafii.	
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W	 świetle	 decyzji	 o	 swojej	 abdykacji,	 o	 której	 poinformował	 cały	 świat	 papież	
Benedykt	XVI,	trudno	nie	szukać	jeszcze	innych	skojarzeń	i	znaczeń	tego	tekstu.	
W	 Kościele	 rzymskokatolickim	 każdy	 papież	 jako	 biskup	 Rzymu	 jest	
bezpośrednim	zastępcą	Jezusa	na	ziemi	i	następcą	Piotra.	Są	trzy	sceny	z	Piotrem	
w	 roli	 głównej,	 które	w	Kościele	 rzymskokatolickim	uznawane	 są	 za	 dowód	na	
nowotestamentowe	 korzenie	 prymatu	 papieża	 w	 chrześcijańskim	 świecie	 jako	
biskupa	 Rzymu,	 zastępcy	 Jezusa	 Chrystusa,	 następcy	 apostoła	 Piotra	 i	 głowy	
Kościoła	 powszechnego.	 Jedną	 z	 tych	 scen	 jest	 dzisiejszy	 tekst	 biblijny	
przeznaczony	na	niedziele	Invocabit.	

Swoją	decyzją	o	abdykacji	z	11	lutego	2013	roku	papież	Benedykt	XVI	wzbudził	
w	świecie	wielki	respekt.	Spotkała	się	ona	jednak	także	z	wielkim	zaskoczeniem,	
ponieważ	 w	 rzymskokatolickim	 rozumieniu	 urząd	 papieski	 jest	 urzędem	
dożywotnim.	 Jedyny	 do	 tej	 pory	 akt	 abdykacji	 miał	 w	 tym	 Kościele	 miejsce	
niemalże	700	lat	temu.	Jako	powód	swojej	abdykacji	papież	Benedykt	XVI	podał	
pogarszający	 się	 stan	 zdrowia	 i	 w	 związku	 z	 tym	 niemożność	 wykonywania	
w	pełni	swoich	obowiązków.	Papież	ukazał	się	jako	człowiek	słaby	i	niebojący	się	
do	tej	słabości	przed	światem	przyznać.	Człowiek,	w	tym	także	papież,	może	nie	
wytrzymać	ciężaru	urzędu	lub	siły	potrzebnej	do	jego	sprawowania	mogą	okazać	
się	niewystarczające.	

Piotr	w	swojej	słabości	pozostaje	nam	bliski.	Dzisiejszy	tekst	dostarcza	nam	jednak	
niezwykle	pocieszającego	i	pokrzepiającego	zapewnienia.	Pan	Jezus	prosi	za	nami,	
by	nie	ustała	wiara	nasza.	Można	także	wysnuć	wniosek,	że	żaden	człowiek	nie	jest	
jak	niewzruszona	skała.	 I	dobrze	dla	 jego	wiary,	 jeśli	o	tym	pamięta,	„Albowiem	
fundamentu	 innego	 nikt	 nie	 może	 założyć,	 oprócz	 tego,	 który	 jest	 założony,	
a	którym	jest	Jezus	Chrystus”	(1	Kor	3,11).	Amen.	

*	 Danuta	 Lukas	 –	 absolwentka	 teologii	 Chrześcijańskiej	 Akademii	 Teologicznej	 z	 1994	 r.	
W	1998	 roku	 zdała	 egzamin	 pro	 venia	 concionandi.	 Jako	 stypendystka	Diakonisches-Werk	
w	Niemczech	kontynuowała	studia	 teologiczne	w	Augustana-Hochschule	w	Neuendettelsau	
i	na	Uniwersytecie	w	Lipsku.	Dwukrotnie	(w	1995	r.	i	w	2001)	wzięła	udział	w	konkursie	dla	
dziennikarzy	 z	 Europy	Wschodniej	 w	 ramach	 akcji	 „Hoffnung	 für	 Osteuropa”,	 zdobywając	
pierwszą	nagrodę	dziennikarską	za	swoje	 teksty.	Nagrodą	była	praktyka	dziennikarska	we	
„Frankfurter	Rundschau”.	Kształciła	się	w	zakresie	duszpasterstwa	klinicznego	w	Seelsorge	
Institut	 w	 Lipsku.	 Ukończyła	 kursy	 z	 zakresu	 dziennikarstwa	 w	 Evangelische	
Medienakakademie	 we	 Frankfurcie	 nad	 Menem.	 Z	 ramienia	 Konferencji	 Kościołów	
Europejskich	należała	do	zespołu	organizującego	II	Europejskie	Zgromadzenie	Ekumeniczne	
w	 Graz	 w	 Austrii	 w	 1997	 roku.	 Pracowała	 jako	 redaktorka	 w	 „Zwiastunie	 Ewangelickim”	
i	 „Jednocie”;	 w	 sekretariacie	 Biskupa	 Kościoła	 i	 w	 Biurze	 Diakonii	 w	Warszawie.	 Obecnie	
doktorantka	Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	w	Warszawie.	
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*	*	*		

	

• Tekst	kazania	i	biogram	autorki	pochodzą	z	książki	„Postylla	kobiet.	Zbiór	kazań	na	
niedziele	 i	 święta”	 wydanej	 przez	 wydawnictwo	 „Warto”,	 Dzięgielów	 2013.	 Jest	 to	
pierwszy	 na	 rynku	wydawniczym	 zbiór	 kazań	 napisanych	 przez	 kobiety	 z	 wyższym	
wykształceniem	teologicznym,	luteranki.	

• W	serii	tej	ukazał	się	również	„Modlitewnik	kobiet”	(2015)	oraz	„Codziennik	kobiet”	
z	 tekstami	 44	 kobiet,	 które	 każdego	 dnia	 proponują	 rozważanie	 fragmentu	 psalmu.	
Gorąco	polecamy	wszystkie	trzy	pozycje!	

• Polecamy	również	Ekumeniczną	Wideopostyllę	–	to	planowany	prezent	wszystkich	
Kościołów	Chrześcijańskich	dla	wszystkich	chrześcijan	tradycji	ewangelickiej	na	500-
lecie	Reformacji.	Będzie	to	zarejestrowany	zbiór	60	kazań,	będących	komentarzami	do	
poszczególnych	 tekstów	 biblijnych	 przeznaczonych	 jako	 podstawa	 homiletyczna	 na	
kolejne	 niedziele	 oraz	 święta	 w	 roku	 liturgicznym	 Kościoła	 Ewangelicko-
Augsburskiego.	Będą	one	systematycznie	rejestrowane	i	zamieszczane	na	stronie	WWW	
Międzynarodowego	Kongresu	Ekumenicznego	„Lublin	–	miasto	zgody	religijnej	2017”	

	

 

WJAZD DO JEROZOLIMY (R. Brandstaetter) 
	

	 Nic nie rozumiejąc z zapowiedzi 
cierpienia,  

Weszli do Jerozolimy. 

Dziwili się, że Bóg, siedząc na białej  

Oślicy, głowę zwiesił na piersi, 

Nie wiedzieli bowiem, że radosne 
psalmy 

Śpiewane przez wiwatujące tłumy 

Były z fałszywego złota…	
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Modlitewnik	 kobiet	 wychodzi	 naprzeciw	 potrzebie	 współczesnego	 czytelnika.	
W	zabieganej	codzienności	może	zachęcić	do	chwili	zatrzymania	się.	Zawiera	366	
modlitw	wraz	z	Bożym	Słowem	na	każdy	dzień	roku.	Modlitewnik	napisany	przez	
kobiety	 z	 wyższym	 wykształceniem	 teologicznym	 stanowi	 kontynuację	
wydawniczą	 Wydawnictwa	 „Warto”.	 Zaangażowane	 w	 powstanie	 obu	 książek	
autorki	 wyrażają	 tym	 samym	 swój	 udział	 w	 obchodach	 Jubileuszu	 500-lecia	
Reformacji.	 Ukazują	 też	 częściowo	 obraz	 duchowości	 luteranek	 polskich	 XXI	
wieku.	

*	*	*	

"Bedeker	 Ewangelicki-Polska"	 (ewangelicki	
przewodnik	turystyczny)	

Zbliża	 się	 czas	planowania	wiosennych	 i	 letnich	
wyjazdów.	 Polecamy	 książkę,	 która	 pomoże	
poznać	 i	 zrozumieć	 historyczne	 zawirowania	
ewangelicyzmu	 w	 Polsce	 na	 podstawie	
zachowanych	zabytków.	Książka	została	wydana	
z	okazji	500-lecia	Reformacji	 i	 jest	wyjątkowym	
przewodnikiem	 zachęcającym	 do	 zwiedzania	
różnych	znanych,	ale	też	i	zapomnianych	miejsc.		

"Bedeker	Ewangelicki-	POLSKA"	napisany	przez	
architekta	Marcina	Żerańskiego,	 podzielony	 jest	

na	 cztery	 części	 geograficzne	 Polski,	 ma	 ciekawą	 grafikę	 i	 dotyczy	 zabytków	
luterańskich,	reformowanych	i	mennonickich.	(cena	katalogowa	45	zł)	

	

*	*	*	
	

			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	
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Ogłoszenia	
Polecamy	kobiece	książki	wydawnictwa	Warto:	

	
Postylla	 kobiet	 pod	 red.	 Katarzyny	 Rudkowskiej	
i	Aleksandry	Błahut-Kowalczyk	to	pierwszy	na	rynku	
wydawniczym	w	Polsce	zbiór	kazań	napisanych	przez	
kobiety	 z	 wyższym	 wykształceniem	 teologicznym,	
który	 ukazał	 się	w	 2013	 r.	 Na	 co	 dzień	 pracują	 one	
tam,	 gdzie	 zaprowadził	 ich	 Bóg.	 Można	 je	 spotkać	
w	 kościołach,	 szkołach,	 parafiach,	 wyższych	
uczelniach,	 domach	 opieki,	 biurach,	 fundacjach.	
Wszędzie	 tam,	 gdzie	 są,	 swoją	 pracą	
i	 zaangażowaniem	świadczą	o	 Jezusie	Chrystusie.	 Są	
różne,	jak	różni	są	ludzie	-	można	się	o	tym	przekonać,	
czytając	 ich	 kazania	 -	 ale	 łączy	 je	 jedno:	 miłość	 do	
Boga	 i	 chęć	 głoszenia	 ewangelii.	 Postylla	 jako	 zbiór	

kazań,	które	w	przystępny	sposób	komentują	fragmenty	Biblii,	to	forma	literacka,	
która	 już	 od	 czasów	 średniowiecznych	 wpisuje	 się	 w	 tradycję	 piśmiennictwa	
religijnego.	Postylle	pisali	tacy	autorzy	protestanccy,	jak	Marcin	Luter	czy	Mikołaj	
Rej,	 Samuel	 Dambrowski	 i	 Grzegorz	 Orszak.	 W	 czasach	 Reformacji	 powstała	
odmiana	postylli	zwana	postyllą	domową,	jedną	z	nich	jest	Hauspostille	(Postylla	
Domowa)	Marcina	Lutra	z	1542	roku.	Postylle	domowe	były	zbiorami	kazań,	które	
służyły	 ewangelikom	 głównie	 podczas	 nabożeństw	 domowych	 w	 czasach	
prześladowań	ze	strony	kontrreformacji.	
	

*	*	*	

Abraham	 Joshua	 Heschel:	 „Modlitwa	 to	 odpowiedź	
dawana	 Bogu:	 oto	 jestem.	 Tak	 oto	 postępuję.	 Wejrzyj	
w	me	 serce,	wejrzyj	w	me	nadzieje,	wejrzyj	w	 to,	 czego	
żałuję.	W	modlitwie	nie	chodzi	o	modlitwę.	W	modlitwie	
chodzi	o	Boga”.	

Modlitwa.	 Najgłębsza	 rozmowa.	 Prośba.	
Westchnienie.	Wyrzut.	Krzyk.	Uwielbienie.	Oddech.	
Czym	jest	modlitwa?	Czy	można	ją	zdefiniować?	Istnieje	
tyle	 definicji	 modlitwy,	 tyle	 sposobów	 wyrażania	 tej	
najbardziej	 intymnej	 więzi	 człowieka	 z	 Bogiem,	 ilu	
modlących	się.	

5	

	

Niedziela	Palmowa	
	

Podobnie	jak	w	kalendarzu	Kościoła	rzymskokatolickiego,	dla	luteran	Niedziela	
Palmowa	 jest	 to	 6.	Niedziela	 Czasu	Pasyjnego.	 Podczas	 nabożeństw	 czytane	 są	
fragmenty	 z	Pisma	Świętego	przypominające	o	 triumfalnym	wjeździe	 Jezusa	do	
Jerozolimy.	Liturgiczną	ciekawostką	jest	to,	że	fragment	ten	jest	jedyną	perykopą,	
która	 jest	 dwukrotnie	 czytana	 w	 roku	 kościelnym	 (pierwszy	 raz	 podczas	
adwentu).	W	niektórych	kościołach	podczas	nabożeństwa	w	Niedzielę	Palmową	
na	 ołtarzu	 umieszczane	 są	 palemki	 przypominające	 o	 palmach,	 którymi	witano	
Chrystusa.		

*	*	*	

Podczas	 gdy	 prawosławni	 dopiero	 rozpoczynają	 Wielki	 Post,	 chrześcijanie	
tradycji	 zachodniej,	w	 tym	 także	 i	 luteranie,	powoli	 zbliżają	 się	do	końca	Czasu	
Pasyjnego.	Jeśli	porównamy	ewangelicki	i	rzymskokatolicki	sposób	przeżywania	
Czasu	 Pasyjnego	 i	 Wielkanocy	 to	 uwagę	 zwraca	 bogata	 symbolika	 Kościoła	
rzymskokatolickiego	oraz	pewna	wstrzemięźliwość,	a	nawet	sceptycyzm	luteran	
wobec	niektórych	form	pobożności.		

Kościół	zachęca	do	akcji	„7	tygodni	bez...”,	która	pomaga	w	krytycznym	spojrzeniu	
na	 życie.	 Warto	 świadomie	 przeżyć	 czas	 pasyjny.	 Warto	 skorzystać	 z	 tego,	 że	
będziemy	 zachęceni	 do	 zwolnienia	 tempa,	 odsunięcia	 się	 od	 spraw	 nieistotnych.	
Warto	zastanowić	nad	życiem,	jego	wartościami	i	sensem	cierpienia,	które	jest	jego	
nieodłączną	 częścią,	 ale	 przede	 wszystkim	 nad	 znaczeniem	 ofiary	 Chrystusa	 na	
krzyżu	poniesionej	za	każdego	człowieka,	niezależnie	od	tego	kim	jest.	

*	*	*	

	

	

	

	

	

	

	

Graficznie	poprawiona	wersja	Ostatniej	Wieczerzy	Leonarda	da	Vinci.	Od	lewej:	Bartłomiej,	
Jakub	 (Młodszy),	 Andrzej,	 Judasz,	 Piotr,	 Jan	 Jezus	 Chrystus,	 Tomasz,	 Jakub	 (Starszy),	 Filip,	
Mateusz,	Juda,	Szymon.		
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Oryginalny	 fresk	 o	 wymiarach	 460x880cm	 znajduje	 się	 w	 refektarzu	 (jadalni)	
klasztoru	 dominikanów	 w	 bazylice	 Santa	 Maria	 delle	 Grazie	 w	 Mediolanie	
i	 powstał	 w	 latach	 1495-1498.	 Niestety	 mistrz	 namalował	 dzieło	 nietypową	
techniką,	która	okazała	się	nietrwała	i	mimo	wielu	renowacji	fresk	jest	w	kiepskim	
stanie.	 Dzieło	 podziwiane	 jest	 ze	 względu	 na	 świetnie	 zachowane	 proporcje,	
symetrię,	 dynamizm	 sceny	 i	 naturalizm,	 niespotykane	 w	 ówczesnych	 freskach.	
Pierwotnie	w	 szkle	 i	 cynowych	naczyniach	 odbijały	 się	 nawet	 szaty	 apostołów.	
Niestety	przez	zniszczenia	efekt	został	utracony	bezpowrotnie.	

Fresk	przedstawia	scenę,	w	której	Jezus	ogłasza,	iż	jeden	z	apostołów	go	zdradzi	
(Judasz	 -	 czwarta	 postać	 od	 lewej).	 Apostołowie	 zgrupowani	 są	 po	 trzech,	 ale	
każdy	z	nich	inaczej	reaguje	na	słowa	Jezusa.	Jezus	jako	jedyny	nie	ma	kielicha.	

Na	obrazie	daje	się	zauważyć	rękę	Piotra	trzymającą	nóż	(tuż	za	trzecim	apostołem	
w	grupie	 uczniów	 siedzących	po	prawicy	 Jezusa).	 Gwałtowna	 reakcja	 Piotra	 na	
słowa	 Jezusa	 jak	 i	 fakt,	 że	 trzyma	 on	 w	 dłoni	 nóż,	 może	 odwoływać	 się	 do	
późniejszych	wydarzeń	w	Ogrodzie	Oliwnym,	gdzie	Piotr,	broniąc	Jezusa,	odcina	
jednemu	z	napastników	ucho.		

W	 naszej	 sali	 parafialnej	 znajduje	 się	 piękna	 replika	 Ostatniej	 Wieczerzy,	
wykonana	przez	nieżyjącą	już	naszą	parafiankę	Hannę	Obst	haftem	krzyżykowym.	
Ta	misterna	praca	zajęła	ponad	rok	a	teraz	cieszy	nasze	oczy.	
	

	
	

Sprawozdanie	proboszcza	z	
działalności	duszpasterskiej	
i	organizacyjnej	za	2017	rok	

	

	
	

	

W	roku	sprawozdawczym	2017	towarzyszyło	nam	
następujące	hasło	biblijne:	Dam	wam	serce	nowe,	
i	ducha	nowego	dam	do	waszego	wnętrza	(Ez	36,	26a).	

 
 
 
 
 

fot.	www.luteranie.pl	
Miniony	 rok	 był	 piątym	 w	 mojej	 służbie	 w	 Parafii	 Wniebowstąpienia,	 która	
obejmowała	 organizowanie	 i	 dbanie	 o	 życie	 duchowe	 oraz	 dobrą	 współpracę	
w	 ramach	 Rady	 Parafialnej	 w	 zarządzaniu	 Parafią.	 Jestem	 przekonany,	 że	
duszpasterska	 otwartość	 znacząco	 przyczynia	 się	 do	 budowania	 przyjaznego	
klimatu	 dla	 wszystkich	 osób	 zaangażowanych	 w	 życie	 parafialne	 oraz	 osób	
poszukujących	swojego	miejsca	w	Kościele.	
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Biblia	Ekumeniczna	
	

16	marca	w	kościele	ewangelicko-reformowanym	w	Warszawie	odbyło	się	
ekumeniczne	 nabożeństwo	 dziękczynne	 z	 okazji	 wydania	 Biblii	
Ekumenicznej.		

	

W	liturgii	Słowa	Bożego	wzięli	duchowni	chrześcijańscy	różnych	wyznań,	którzy	
wspólnie	 czytali	 Pismo	 Święte	 wg	 ekumenicznego	 przekładu	 oraz	 razem	 się	
modlili.	

Choć	 żaden	 z	 Kościołów	 chrześcijańskich	 w	 Polsce	 nie	 zdecydował	 się	 śladem	
francuskich	 katolików	 i	 protestantów	 na	 korektę	 tekstu	 Modlitwy	 Pańskiej,	 to	
podczas	nabożeństwa	ekumenicznego	w	Warszawie	zmówiono	najbardziej	znaną	
modlitwę	 chrześcijan	 według	 nowego	 przekładu:	 „I	 nie	 dopuść,	 abyśmy	 ulegli	
pokusie,	ale	nas	zachowaj	od	złego.”	

Na	 koniec	 liturgii	 błogosławieństwa	 Aaronowego	 udzielili	 wszyscy	 obecni	 na	
nabożeństwie	biskupi	lub	zwierzchnicy	z	Kościoła	rzymskokatolickiego,	Kościoła	
ewangelicko-augsburskiego,	 Kościoła	 ewangelicko-reformowanego,	 Kościoła	
ewangelicko-metodystycznego,	 Kościoła	 zielonoświątkowego,	 Kościoła	
Chrześcijan	Baptystów	i	Kościoła	Starokatolickiego	Mariawitów.	

17	 marca	 w	 Państwowym	 Muzeum	 Etnograficznym	 odbyła	 się	 uroczysta	
prezentacja	 Biblii	 Ekumenicznej	 w	 obecności	 zwierzchników	 kościelnych	 oraz	
dyskusja	panelowa	z	udziałem	tłumaczy	i	redaktorów	Biblii	Ekumenicznej.	
Skorzystano	z	materiałów	i	zdjęcia	z	www.ekumenizm.pl	
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Laureatem	 pierwszej	 Nagrody	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 Polsce,	
przyznanej	 w	 2017	 roku,	 jest	 Kościół	 Luterański	 w	 Szwecji	 za	 akcję	 pomocy	
humanitarnej	niesionej	Mazurom	po	II	wojnie	światowej.	

Kapitułę	Nagrody	 tworzą:	bp	 Jerzy	Samiec	 -	 zwierzchnik	Kościoła	Ewangelicko-
Augsburskiego	 w	 Polsce	 oraz	 cztery	 osoby	 wybrane	 przez	 Synod:	 bp	 Ryszard	
Bogusz,	Izabela	Główka-Sokołowska,	Aldona	Karska	i	bp	Jan	Szarek.		

P.S.	 Dorocznym	 zwyczajem	 burmistrz	 Brodnicy	 nagradza	 brodniczan	 za	
wyjątkowe	osiągnięcia	w	mijającym	roku	na	rzecz	miasta.	Są	to	również	statuetki	
Anny	Wazówny,	lecz	wyglądają	zupełnie	inaczej	
	

	

	

Jubileusz	30-lecia	powstania	
Chóru	i	promocja	albumu	CD	z	

pieśniami	pasyjnymi	
	

	
W	niedzielę	18	lutego	2018	r.	w	naszej	Parafii	odbyła	się	druga	część	obchodów	
30-lecia	działalności	chóru	parafialnego,	połączonego	z	promocją	wydanego	z	tej	
okazji	 2-płytowego	 albumu	CD	 z	 pieśniami	 pasyjnymi.	 Chór	wystąpił	w	 trakcie	
nabożeństwa	 z	 zestawem	 pieśni	 pasyjnych.	 Następnie	 założycielka	 chóru	
i	 dyrygentka	 Katarzyna	 Folgart	 przypomniała	 historię	 powstania	 chóru,	 jego	
charakter	 i	 dokonania.	 Przedstawiła	 również	 założenia	 i	 informacje	 dotyczące	
nagrań	znajdujących	się	na	płytach.	Podziękowania	za	dotychczasową	działalność	
i	życzenia	na	przyszłość	złożyli	chórowi	na	ręce	pani	Katarzyny	proboszcz	ks.	dr	
Dariusz	 Chwastek	 i	 prezes	 Rady	 Parafialnej	 Paweł	 Niemczyk.	 Przy	 wyjściu	
z	 kościoła	można	 było	 nabyć	 jubileuszowy	 album	 z	 nagraniami	 chóru.	 Dochód	
przeznaczony	 jest	 na	 nagranie	 kolejnej	 płyty,	 tym	 razem	 z	 kolędami.	 Po	
nabożeństwie	 chór	 i	 parafianie	 zostali	 zaproszeni	 do	 kawiarenki	 parafialnej	 na	
poczęstunek,	przygotowany	przez	inicjatorów	uroczystości.	

Paweł	Niemczyk	

Bliższe	informacje	o	chórze	na	stronie	internetowej	Parafii	w	zakładce	Życie	
Parafialne/Chór	

	

	
	

7	

Życie	 zborowe	 w	 2017	 r.	 skupiało	 się	 przede	 wszystkim	 na	 niedzielnych	
nabożeństwach	ze	Spowiedzią	i	Komunią	Św.	oraz	tygodniowych	nabożeństwach	
adwentowych	i	pasyjnych	(łącznie	odbyło	się	ich	76,	z	których	–	51	odprawiłem	
samodzielnie,	 a	 14	 współprowadziłem	 z	 innymi	 osobami).	 Ponadto	 odbyły	 się	
także	nabożeństwa	we	wszystkie	Święta	wypadające	w	dni	powszednie.	

Statystyki:	 na	 koniec	 okresu	 sprawozdawczego	 do	 naszej	 Parafii	 należały	 654	
osoby	(o	11	osób	więcej	niż	w	roku	poprzednim),	z	czego	płacących	składki	–	353	
przy	średniej	ofiarności	352	zł	na	osobę.	Zmarło	6	parafian	(o	10	osób	mniej	niż	
w	2016	roku!).	Cztery	osoby	wyrejestrowały	się	z	naszej	Parafii	skutkiem	zmiany	
miejsca	zamieszkania.	Odbyło	się	8	Chrztów	(o	2	więcej	niż	rok	wcześniej).	Liczba	
naszych	współwyznawców,	którzy	przybyli	do	Warszawy	i	zapisali	się	do	naszej	
Parafii	wyniosła	9	osób.	Mieliśmy	także	4	konwersje.		

Oprócz	 wielu	 spotkań	 indywidualnych	 przygotowujących	 do	 konwersji,	 każdy	
chrzest,	 ślub	 oraz	 pogrzeb	 był	 również	 poprzedzony	 co	 najmniej	 jednym	
spotkaniem	z	rodziną.	W	przypadku	pogrzebów,	a	zwłaszcza	ślubów,	z	członkami	
rodziny	 spotykałem	 się	 kilkakrotnie.	 Odbyłem	 też	 szereg	 spotkań	 oraz	
przeprowadziłem	 liczne	 rozmowy	 duszpasterskie	 (miały	 miejsce	 zazwyczaj	 na	
terenie	 naszej	 Parafii	 –	w	 kancelarii	 lub	w	 sali	 parafialnej,	 a	 także	w	 kościele).	
Większość	z	nich	była	zaplanowana,	chociaż	zdarzyły	się	również	takie,	które	–	na	
prośbę	 osób	 zainteresowanych	 –	 miały	 miejsce	 przy	 okazji	 innych	 spotkań	
okolicznościowych	lub	nawet	przy	załatwianiu	spraw	administracyjnych.	

Prowadziłem	 też	 cotygodniowe	 czwartkowe	 spotkania	 biblijne	 służące	
pogłębionej	 znajomości	 Biblii,	 które	 miały	 charakter	 kameralny	 (grupa	 około	
25	osób).	

Co	 miesiąc	 odbywały	 się	 wspólne	 zebrania	 Koła	 Pań	 oraz	 Koła	 Seniorów,	
w	których	również	starałem	się	uczestniczyć	regularnie.	

Miałem	 okazję	 odbyć	 kilkanaście	 wizyt	 domowych	 oraz	 kilka	 szpitalnych	
u	naszych	parafian,	niektóre	połączone	były	ze	Spowiedzią	i	Wieczerzą	Pańską.	

W	ramach	działającego	w	naszej	Parafii	Międzyszkolnego	Punktu	Katechetycznego	
(45	dzieci	i	młodzieży)	regularnie	odbywały	się	lekcje	religii	i	szkółka	niedzielna	
prowadzone	 przez	 Panią	 Katarzynę	 Folgart.	 Ponadto	 panie	 Małgorzata	 Weigle	
i	Marta	Zachraj	prowadziły	zajęcia	plastyczne	dla	dzieci.		

Prowadziłem	zajęcia	dla	młodzieży	przygotowujące	do	konfirmacji	(grupa	8	osób	
w	 I	półroczu	2017	r.	 i	14	 osób	w	ramach	nowej	grupy	w	 II	połowie	minionego	
roku).	 Odbywały	 się	 również	 piątkowe	 spotkania	młodzieżowe	 grupy	 licealno-
studenckiej,	prowadzone	przez	panią	Panią	Martę	Zachraj.	

W	ubiegłym	roku	po	raz	kolejny	nasza	Parafia	przystąpiła	do	Ogólnopolskiego	
konkursu	Sola	Scriptura,	w	którym	wzięły	udział	dzieci	ze	szkół	podstawowych,	
gimnazjalnych	 i	 ponadgimnazjalnych.	 Dwie	 uczennice	 (Ewelina	 Wąs	 i	 Zosia	
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Niemczyk)	zostały	finalistkami	etapu	ogólnopolskiego,	który	odbył	się	1	kwietnia	
2017	r.	w	Bielsku-Białej.	Etap	diecezjalny	odbył	się	w	styczniu	w	naszej	Parafii.	

W	 każdy	 drugi	 poniedziałek	miesiąca	w	naszej	 Parafii	 odbywały	 się	 spotkania	
byłych	członków	dawnego	Stowarzyszenia	Polskiej	Młodzieży	Ewangelickiej	
(zwanego	kolokwialnie	„Dinozaury”).	Podobnie,	regularnie	co	miesiąc	(zazwyczaj	
w	każdą	trzecią	środę	miesiąca)	odbywały	się	zebrania	Warszawskiego	Oddziału	
Koła	 Macierzy	 Ziemi	 Cieszyńskiej,	 które	 mają	 charakter	 ekumeniczny	 –	 jego	
członkami	 są	 zarówno	 ewangelicy,	 jak	 i	 katolicy.	Wziąłem	 udział	w	większości	
zebrań	„Dinozaurów”	oraz	Koła	Macierzy	Ziemi	Cieszyńskiej.	

Raz	w	miesiącu	(zazwyczaj	w	ostatnią	środę	miesiąca)	prowadziłem	spotkania	
dla	 osób	 zainteresowanych	 protestantyzmem	 oraz	 naszym	 Kościołem.	
Każdorazowo	brało	w	nich	udział	kilkanaście	osób.	

26	stycznia	2017	r.	Parafia	była	gospodarzem	dorocznej	konferencji	prasowej	
Niemieckiej	 Centrali	 Turystyki	 (German	 Travel),	 która	 promowała	 program	
nastawiony	 na	 wschodnie	 tereny	 Niemiec	 w	 związku	 z	 obchodami	 500-lecia	
Reformacji.	

23	kwietnia	2017	r.	po	nabożeństwie	w	budynku	kościoła	odbył	się	wernisaż	
wystawy	 fotografii	 (czynnej	 do	 końca	maja)	Michela	 J.	 Juressa	 –	 żydowskiego	
fotografa	 nowodworskich	 luteran.	 Pomysłodawczynią	 i	 głównym	 autorem	 jest	
Pani	Maria	Kaucz.		

W	weekend	majowy	(29	kwietnia	 -	do	3	maja	2017	r.)	odbyła	 się	wycieczka	
parafialna	„Śladami	Reformatora	ks.	Marcina	Lutra”,	która	objęła	zwiedzanie	
takich	miast	jak:	Erfurt,	Eisenach,	Eisleben,	Torgawę,	Wittenbergę	i	Lipsk.	

W	niedzielę	28	maja	2017	r.	 świętowaliśmy	uroczystą	Konfirmację	ośmiorga	
naszych	uczniów.	

Na	 szczególne	 podkreślenie	 zasługuje	 fakt,	 że	 w	 pierwszy	 weekend	 czerwca	
w	naszym	kościele	została	nagrana	płyta	chóru,	będąca	ukoronowaniem	jego	
30-lecia.		

W	niedzielę	4	czerwca	odbyło	się	Święto	Parafialne	połączone	z	Dniem	Dziecka,	
w	 którym	 wzięli	 udział	 członkowie	 wszystkich	 trzech	 warszawskich	 Parafii	
ewangelickich.	W	mojej	ocenie,	przedsięwzięcie	to	mające	już	kilkuletnią	tradycję	
było	bardzo	udane.	

Już	4	października	rozpoczęliśmy	w	Parafii	 obchody	500-lecia	Reformacji.	
Dzięki	 niezwykłemu	 zaangażowaniu	 naszych	 parafian	 (a	 w	 szczególności	
p.	 Małgorzaty	 Weigle	 i	 p.	 Pawła	 Junga)	 uroczyście	 odsłoniliśmy	 „Bramę	
Jubileuszową”,	która	była	naszą	parafialną	formą	uczczenia	500-lecia	Reformacji.	
Jednocześnie	 do	 użytku	 został	 oddany	 nowy	 (przebudowany)	 wjazd	 na	 teren	
Parafii.	
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przedstawiono	m.in.	w	 serialu	 „The	Crown”,	 opowiadającym	o	 życiu	 brytyjskiej	
królowej	 Elżbiety	 II.	 W	 Billy’ego	 Grahama	 wcielił	 się	 amerykański	 aktor	 Paul	
Sparks,	znany	również	z	roli	w	słynnym	„House	of	Cards”.	

Wizyta	 Grahama	 otworzyła	 nowy	 etap	 współpracy	 ekumenicznej,	 5–8	 stycznia	
1981	 roku	 Billy	 Graham	 otrzymał	 doktorat	 honoris	 causa	 Chrześcijańskiej	
Akademii	 Teologicznej	w	 uznaniu	 za	 kampanię	 ewangelizacyjną	 roku	 1978,	 po	
którego	odbiór	przybył	osobiście.	Był	to	jego	27.	doktorat	honorowy.	

Billy	 Graham	 zmarł	w	 środę	 21	 lutego	 rano	w	 swoim	domu	w	Montreat,	 gdzie	
mieszkał	 od	 13	 lat.	 W	 ostatnich	 latach	 miał	 poważne	 problemy	 ze	 zdrowiem,	
m.in.	onkologiczne.	Jego	żona	Ruth	zmarła	w	2007	roku.	Od	końca	2001	roku	jego	
Stowarzyszeniem	 Ewangelizacyjnym	 (Billy	 Graham	 Evangelistic	 Association	
–	BGEA)	kieruje	syn	Grahama,	Franklin.	
Za:	Gazeta	Wyborcza,	Wikipedia,	TVN24	
	

	

Nagroda	im.	Królewny	Anny	Wazówny	

	

Niedawno	 Rada	 Parafialna	 Parafii	 E-A	
Wniebowstąpienia	 Pańskiego	 w	Warszawie	 złożyła	
wniosek	o	przyznanie	pośmiertnie	Nagrody	Kościoła	
im.	 Królewny	 Anny	 Wazówny	 ks.	 gen.	 Adamowi	
Pilchowi.	

Nagroda	 przyznawana	 jest	 osobom	 i	 organizacjom	
z	 Polski	 i	 zagranicy	 szczególnie	 zasłużonym	 dla	
Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 Polsce.	
Wręczana	 jest	 corocznie	 w	 okolicach	 Święta	
Reformacji.	 Jest	 to	 statuetka	 autorstwa	 rzeźbiarza	
i	 malarza	 Lubomira	 Tomaszewskiego	 pt.	 Razem,	
wykonana	przez	Fabrykę	Porcelany	AS	Ćmielów.	

„Celem	nagrody	jest	uhonorowanie	osób	lub	innych	
podmiotów,	 które	 poprzez	 zaangażowanie	 swojego	
wolnego	 czasu,	 umiejętności	 i	 środków	 dawali	 lub	
dają	świadectwo	swojej	wiary,	działali	lub	działają	na	
rzecz	Kościoła	Ewangelicko-Augsburskiego	w	Polsce,	
kierując	 się	 chrześcijańską	 miłością,	 która	 nie	 zna	
granic,	a	także	do	promowania	i	inspirowania	działań	
służących	 nawiązaniu	 i	 pogłębieniu	 współpracy	
międzynarodowej.”	
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w	 Korei,	 Wietnamie	 i	 Iraku.	 Po	 aferze	 Watergate	 zdystansował	 się	 od	 świata	
polityki.	 Do	 grona	 swoich	 przyjaciół	 zaliczał	 go	 Martin	 Luther	 King.	 Graham	
nauczał	przez	60	lat.	Niewątpliwie	był	jednym	z	najbardziej	znanych	ewangelistów	
na	 świecie	 i	 autorem	 bestsellerów,	 najbardziej	 rozpoznawalną	 postacią	
w	 protestantyzmie	 drugiej	 połowy	 XX	 wieku.	 Bywał	 nazywany	 „Bożym	
ambasadorem”,	 „pastorem	 Ameryki”,	 „największym	 chrześcijaninem,	 jakiego	
kiedykolwiek	wydała	Ameryka”,	„Janem	Chrzcicielem”,	„protestanckim	papieżem”,	
„pastorem	 prezydentów”,	 „kapelanem	 Białego	 Domu”	 itd.	 Przemawiał	 w	 180	
krajach	łącznie	do	215	mln	ludzi.	Miał	swój	program	w	telewizji.	Był	autorem	wielu	
książek,	większość	z	nich	zyskała	w	Stanach	Zjednoczonych	status	bestsellerów	
oraz	 doczekała	 się	 licznych	 przekładów.	 Najważniejsza	 z	 nich,	 Pokój	 z	 Bogiem,	
została	sprzedana	w	nakładzie	ponad	2	milionów	egzemplarzy.	Zajmował	się	także	
produkcją	oraz	dystrybucją	filmów	chrześcijańskich.	

Odwiedził	wiele	 krajów	 świata,	w	 tym	państwa	 socjalistyczne	 takie	 jak:	Węgry,	
Polskę,	 Związek	 Radziecki	 i	 Koreę	 Północną.	 Polska	 była	 57.	 krajem,	 który	
odwiedził	 kaznodzieja	 (w	 owym	 czasie	 Graham	 otrzymywał	 około	 3	 tysięcy	
zaproszeń	rocznie).	Trasa	w	dniach	6–16	października	1978	wiodła	kolejno	przez:	
Warszawę,	 Białystok,	 Poznań,	 Wrocław,	 Katowice,	 Oświęcim,	 Kraków,	
Częstochowę	i	ponownie	Warszawę.		

Wizyta	 była	 też	 ważnym	 wydarzeniem	 ekumenicznym,	 otworzyła	 nowy	 etap	
współpracy	 między	 Kościołami	 chrześcijańskimi	 w	 Polsce.	 Ponadto	 podczas	
wizyty	Graham	spotkał	się	z	przedstawicielami	władz	państwowych.	Tłumaczem	
Grahama	był	 prezbiter	 Zdzisław	Pawlik,	 sekretarz	 Polskiej	 Rady	Ekumenicznej.	
Wizyta	 była	monitorowana	przez	 SB.	Graham	przed	przyjazdem	przeprowadził	
konsultacje,	 w	 których	 pytał	 jak	 ma	 usługiwać,	 by	 nie	 urazić	 gospodarzy,	 by	
uszanować	ich	kulturę	i	zwyczaje.	Z	tego	względu	zrezygnował	z	humorystycznych	
wstępów,	 które	 przewijały	 się	 często	 w	 jego	 kazaniach	 zwróconych	 do	
Amerykanów.	 Na	 lotnisku	 w	 imieniu	 Kościoła	 baptystów	 przywitał	 go	 Michał	
Stankiewicz,	 w	 imieniu	 Polskiej	 Rady	 Ekumenicznej	 –	 ks.	 prof.	 Witold	
Benedyktowicz	 (metodysta),	 w	 imieniu	 Kościoła	 katolickiego	 –	 bp	 Władysław	
Miziołek.		

Graham	złożył	szereg	wizyt	dostojnikom	państwowym,	odwiedził	zakład	Telektra	
w	Poznaniu,	 był	w	Centrum	Zdrowia	Dziecka	w	Warszawie,	 odwiedził	Tykocin,	
Treblinkę,	klasztor	jasnogórski	(był	pierwszym	protestantem,	który	został	podjęty	
przez	 przeora	 jasnogórskiego	 klasztoru	 w	 Częstochowie)	 oraz	 Auschwitz-
Birkenau.		

Laureat	 wielu	 prestiżowych	 nagród	 i	 wyróżnień	 (m.in.	 Orderu	 Imperium	
Brytyjskiego,	 najwyższych	 cywilnych	 wyróżnień	 amerykańskich,	 siódmego	
miejsca	na	liście	najbardziej	podziwianych	osób	XX	wieku	Instytutu	Gallupa).	Był	
protestanckim	 kaznodzieją,	 który	 przemawiał	 do	 największej	 liczby	 słuchaczy	
w	historii,	pierwszym	duchownym,	który	otrzymał	gwiazdę	na	chodniku	słynnej	
Hollywoodzkiej	 Alei	 Sławy	 czyli	 Hollywood	 Walk	 of	 Fame.	 Postać	 kaznodziei	
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W	 październiku	 nasza	 Parafia	 wzięła	 udział	 w	 tzw.	 weekendzie	
reformacyjnym.	W	jego	ramach	odbyły	się	m.in.	warsztaty	dla	dzieci	i	spotkanie	
z	 twórcami	 komiksu	 o	 Marcinie	 Lutrze.	 W	 kościele	 wygłosiłem	 prelekcję	
nt.	 jubileuszu	 500	 lat	 Reformacji,	 a	 następnie	 poprowadziłem	 modlitwę	
pt.	„Zbawienie	nie	na	sprzedaż”,	podczas	której	koncertował	nasz	chór	parafialny,	
a	rozważanie	wygłosił	ks.	Enno	Haaks	–	sekretarz	GAW	w	Lipsku	w	Niemczech.	
Zobaczyć	można	było	także	zabytkową	Biblię	z	1700	r.	ofiarowaną	przed	laty	przez	
p.p.	Misssolów.	Dzięki	staraniom	pp.	Weigle	w	kościele	otwarta	została	unikatowa	
wystawa	numizmatyczna	medali	i	monet	związanych	z	historią	Reformacji.		

13	 listopada	nasza	Parafia	była	gospodarzem	całodniowej	Konferencji	Księży	
Diecezji	 Warszawskiej	 (odbywają	 się	 co	 miesiąc	 w	 różnych	 parafiach),	 na	
rozpoczęcie	której	miałem	przywilej	poprowadzić	okolicznościowe	nabożeństwo	
Słowa	 Bożego,	 a	 w	 trakcie	 konferencji	 wygłosiłem	 referat	 na	 temat	 zasad	
ewangelickiej	egzegezy.		

W	 niedzielę	 19	 listopada	 nasz	 chór	 pod	 kierunkiem	 Pani	 Katarzyny	 Folgart	
uczestniczył	w	uroczystości	obchodów	500-lcia	Reformacji,	które	zorganizowała	
Parafia	 ewangelicka	 w	 Żyrardowie	 w	 miejscowej	 Resursie	 obywatelskiej.	 Chór	
występował	regularnie	podczas	naszych	nabożeństw	i	parafialnych	uroczystości,	
a	także	reprezentował	Parafię	na	zewnątrz.		

Z	 urzędu	 biorę	 także	 udział	 w	 sesjach	 Synodu	 Diecezji	 Warszawskiej	
odbywających	 się	 dwa	 razy	 w	 roku,	 a	 także	 w	 dorocznej	 Ogólnopolskiej	
Konferencji	Księży.	

Przyjmowałem	w	naszym	kościele	 kilka	 zorganizowanych	 grup:	 przewodników	
lub	studentów	oraz	uczniów.	Miałem	więc	sposobność	mówić	nie	tylko	o	historii	
naszej	Parafii	i	ewangelików	w	Warszawie,	lecz	także	dość	często	odpowiadałem	
na	pytania	osób	zainteresowanych	sprawami	wiary	i	doktryny.		

W	 związku	 z	 przygotowaniami	 do	 centralnych	 obchodów	 500	 lat	 Reformacji	
w	minionym	 roku	brałem	 regularnie	udział	w	 spotkaniach	w	 siedzibie	Biskupa	
Kościoła.		

Zazwyczaj	 co	 miesiąc	 wydajemy	 biuletyn	 parafialny	 „Nasza	 Parafia”.	 Po	
rezygnacji	 Pana	Adama	Golańskiego	 ze	współpracy,	 od	wiosny	minionego	 roku	
Rada	 Parafialna	 postanowiła	 zmienić	 model	 pracy	 nad	 biuletynem.	 W	 imieniu	
Rady	prace	nad	biuletynem	naprzemiennie	koordynują	trzy	osoby	–	Panie:	Łucja	
Cholewik,	 Jolanta	 Janowska	 i	 Małgorzata	 Weigle.	 Nad	 ostatecznym	 składem	
tekstów	 pracuje	 Pani	 Dagmara	 Maciuszko,	 a	 Pani	 Kornelia	 Pilch	 przygotowuje	
wydruk	 i	 składa	 biuletyn.	 Zdarza	 się,	 że	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	
przygotowujemy	dwumiesięcznik.		

Przy	 tej	 okazji	 gorące	podziękowania	kieruję	na	 ręce	Pana	Adama	Golańskiego,	
który	przez	ponad	pięć	minionych	lat	z	powodzeniem	i	nieodpłatnie	pracował	nad	
kształtem	 biuletynu	 od	 strony	 merytorycznej	 i	 formalnej!	 Dziękuję	 również	
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Paniom	obecnie	koordynującym	prace	nad	biuletynem,	a	także	licznym	autorom	
tekstów,	 dzięki	 którym	 biuletyn	 parafialny	 może	 się	 ukazywać	 regularnie.	
Zapraszam	naszych	Zborowników	do	stałej	lub	okazjonalnej	współpracy!	

Ponadto	z	Panią	Łucją	Cholewik	przygotowujemy	szczegółowy	plan	nabożeństw	
i	spotkań	parafialnych	na	każdy	miesiąc,	który	jest	dostępny	w	kościele,	a	także	
widnieje	 na	 tablicy	 ogłoszeń	 oraz	 jest	 regularnie	 zamieszczany	 na	 stronie	
internetowej	 Parafii.	 Pani	 Łucji	 Cholewik	 bardzo	 za	 tę	 wieloletnią	 współpracę	
dziękuję!	

Śladem	lat	minionych	w	2017	r.	co	trzy	miesiące	w	pierwsze	poniedziałki	o	godz.	
18:00	 odbywały	 się	 w	 naszym	 kościele	 nabożeństwa	 ekumeniczne,	 podczas	
których	kazania	wygłaszali	zarówno	duchowni,	chociaż	zdarzyły	się	nabożeństwa,	
gdy	 swoją	 refleksją	 dzieliły	 się	 osoby	 świeckie	 z	 wykształceniem	 teologicznym	
zaangażowane	 w	 działalność	 ekumeniczną.	 Po	 każdym	 z	 nich	 regularnie	
uczestnicy	 byli	 zapraszani	 na	 spotkanie	 i	 poczęstunek	 w	 sali	 parafialnej,	
przygotowywany	przez	Koło	Pań.		

Nasza	 Parafia	 cieszy	 się	 z	 wieloletniej	 i	 udanej	 współpracy	 z	 Towarzystwem	
Biblijnym	 w	 Polsce.	 W	 domu	 parafialnym	 odbyły	 się	 spotkania	 Zarządu	
Towarzystwa	 Biblijnego	 oraz	 Komitetu	 przygotowującego	 Ekumeniczne	 Święto	
Biblii.		

Co	 najmniej	 raz	 w	 miesiącu	 uczestniczyłem	 w	 posiedzeniach	 Rady	 Fundacji	
„Ewangelickiego	Towarzystwa	Oświatowego”	(ETO)	z	siedzibą	przy	ul.	J.	Rosoła	
10.	Od	września	2013	 r.	 Fundacja	prowadzi	przedszkole	 „Szkrabki”,	do	którego	
uczęszcza	 ponad	 100	 dzieci.	 Z	 kolei	 od	września	 2014	 r.	 ETO	 prowadzi	 szkołę	
podstawową	im.	Samuela	Bogumiła	Lindego,	w	której	obecnie	uczy	się	ponad	200	
dzieci.	

*	*	*	

Pragnę	 w	 tym	 miejscu	 z	 serca	 podziękować	 wszystkim	 osobom,	 które	 były	
zaangażowane	w	pracę	parafialną	w	2017	r.	Członkom	Rady	Parafialnej	dziękuję	
za	owocne	dyskusje	oraz	mądre	i	rozważne	decyzje.	Dziękuję	także	za	aktywność	
członkom	 Komitetu	 Parafialnego,	 Komisji	 Rewizyjnej,	 Komisji	 Diakonijnej,	
Chórowi	 Parafialnemu,	 członkiniom	 Koła	 Pań	 i	 Koła	 Seniorów,	 pracownikom	
etatowym,	 kościelnym,	 wolontariuszom	 należącym	 i	 nienależącym	 do	 naszej	
Parafii,	 a	 także	uczestnikom	nabożeństw	 i	wszystkim	osobom	życzliwym	naszej	
działalności	parafialnej.	Bardzo	dziękuję	Wam,	Drodzy,	za	Wasze	zaangażowanie	
i	wspieranie	naszej	Parafii.	

Taki	–	w	mojej	ocenie	–	dobry	klimat	w	naszej	Parafii	pozwolił	nam	zrealizować	
szereg	zadań	i	pozwala	mieć	nadzieję	na	realizację	planowanych,	kolejnych	zadań	
w	 najbliższych	 latach.	 Ponieważ	 zazwyczaj	 mają	 one	 charakter	 kompleksowy,	
będą	wymagać	dobrego	i	sprawnego	współdziałania	wielu	organów	Parafii.	
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i	 sprawować	 oba	 Sakramenty	 Święte,	 ale	 nie	 mogą	 sprawować	 funkcji	
administracyjno-kierowniczych.	 Trudno	 to	 logicznie	 usprawiedliwić	 tak	
z	perspektywy	teologicznej,	jak	i	prawnej.	

Zespół	 zamierza	 pracować	 metodą	 problemową,	 tj.	 zidentyfikować	 główne	
zagadnienia	 związane	 ze	 zrównaniem	 statusu	 kobiet	 i	 mężczyzn	 w	 Kościele,	
a	następnie	przygotować	projekt	reformy	prawa	kościelnego.	Po	przyjęciu	przez	
Synod	Diecezjalny	projekt	miałby	 zostać	wniesiony	do	 Synodu	Kościoła.	 Zespół	
chce	wypracować	m.in.	

1) uproszczony	 sposób	 uznania	 praw	 kobiet	 do	 kandydowania	 na	
urzędy	kościelne	zastrzeżone	obecnie	dla	księży	(prezbiterów);	

2) rolę	posługi	diakona	po	wprowadzeniu	zmian;	
3) kwestię	urlopów	macierzyńskich	/	tacierzyńskich	i	wychowawczych	

tak	dla	duchownych	kobiet,	jak	i	mężczyzn.	

W	 skład	 zespołu	wchodzą	 członkowie	 Parafii	 św.	 Trójcy	 –	 Jakub	 Cupriak	 (jako	
koordynator)	 i	Agnieszka	Filak,	dr	hab.	Kalina	Wojciechowska	–	profesor	ChAT,	
diakon	Halina	Radacz	z	Parafii	w	Żyrardowie	i	Rawie	Mazowieckiej	oraz	członek	
naszej	Parafii	 –	dr	Michał	Hucał.	Wszystkie	osoby,	 które	 chciałby	 zgłosić	uwagi	
i	 pomysły,	 będą	 mogły	 to	 zrobić	 na	 dedykowany	 adres	 e-mail,	 który	 wkrótce	
zostanie	 uruchomiony.	 Członkowie	 naszej	 Parafii	 mogą	 to	 robić	 już	 teraz	
zgłaszając	je	na	adres	michal.hucal@gmail.com.	
	

	

Billy	Graham	–	Kapelan	Białego	Domu	

	

W	środę	21	lutego	w	Montreat	(Północna	Karolina),	
zmarł	w	wieku	99	lat	Billy	Graham	(właśc.	William	
Franklin	 Graham	 Jr.	 Pochodził	 z	 rodziny	
prezbiteriańskiej,	 sam	 jednak	 przystąpił	 do	
Południowej	Konwencji	Baptystów.	

Był	 najpopularniejszym	w	 Stanach	 Zjednoczonych	
Ameryki	 pastorem	 i	 kaznodzieją	
przebudzeniowym,	 teologiem	 i	 antropologiem,	
doradcą	 Eisenhowera,	 powiernikiem	
amerykańskich	 prezydentów	 (w	 tym	 Lyndona	
Johnsona,	 George’a	 W.	 Busha	 i	 Billa	 Clintona).	
Osobiście	 spotkał	 się	 i	 rozmawiał	 z	 każdym	
prezydentem	 USA	 od	 Trumana	 do	 Obamy,	
z	wieloma	z	nich	był	 zaprzyjaźniony.	W	 latach	50.	
i	 60.	walczył	 z	 komunizmem	 i	 rasizmem.	Popierał	
interwencje	 zbrojne	 Stanów	 Zjednoczonych	
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kobiecą	 mądrość,	 piękno,	 intuicję	 oraz	 zdolność	 do	 dawania	 i	 podtrzymywania	
życia.	Data	8	marca	jest	ważna	dla	wielu	kobiet,	które	utożsamiają	się	z	działaniem	
ich	 prababek	 na	 rzecz	 równości.	 Do	 dziś	 jeszcze	 jesteśmy	 w	 trakcie	 procesu	
przemian,	 ponieważ	 nadal	 w	 życiu	 codziennym	 spotykamy	 się	 z	 innym	
traktowaniem	kobiet	niż	mężczyzn,	nadal	kobiety	zarabiają	mniej	na	tych	samych	
stanowiskach	 co	 mężczyźni.	 Zawsze	 jednak	 jest	 dobry	 powód,	 by	 świętować	
kobiecość!	

Zatem	 dajmy	 się	 obdarowywać	 kwiatami	
i	słodyczami,	choćby	to	były	goździki	 i	tulipany	
(róże	 zazwyczaj	 otrzymują	 partnerki).	 We	
Włoszek	 kobiety	 otrzymują	 gałązki	 akacji	
srebrzystej.	 Akacje	 srebrzyste	 i	 czekolada	 są	
także	najczęstszym	prezentem	w	Rosji.	

Z	 okazji	 minionego	 już	 Dnia	 Kobiet	
wszystkim	Paniom	życzmy	zdrowia,	pogody	
ducha,	 radości	 i	 uśmiechu	 na	 co	 dzień,	
zadowolenia	 z	 siebie	 oraz	 spełnienia	
wszystkich	marzeń!	
	

	

Opr.	Michał	Hucał	

Ordynacja	kobiet	w	pracach	Synodu	
Diecezjalnego	

	
	

W	 końcu	 lutego	 br.	 ukonstytuował	 się	 diecezjalny	 zespół	 ds.	 ordynacji	 kobiet,	
działający	 przy	 Synodzie	 Diecezji	 Warszawskiej	 naszego	 Kościoła.	 Zadaniem	
zespołu,	złożonego	z	prawników	i	teologów,	jest	przygotowanie	kompleksowego	
projektu	 zmian	 prawa	 kościelnego,	 mającego	 na	 celu	 wprowadzenie	 ordynacji	
kobiet	na	księży,	a	nie	tylko	diakonów.	

W	 2016	 r.	 Synod	 Kościoła	 zmienił	 przepisy	 dotyczące	 diakonów	 na	 podstawie	
przepisu	 Zasadniczego	 Prawa	 Wewnętrznego	 (ZPW),	 wprowadzonego	 jeszcze	
rozporządzeniem	władz	II	RPw	1936	r.	Ten	stary	przepis	gwarantuje	równe	prawa	
wynikające	 z	 ordynacji	 dla	 wszystkich	 duchownych	 (w	 tym	 diakonów).	 Jest	 to	
zgodne	 z	 reformacyjną	 teologią	 urzędu	 duchownego.	 Dzięki	 tej	 decyzji	
ordynowane	kobiety	mogą	wreszcie	 legalnie	sprawować	Sakrament	Ołtarza,	ale	
–	w	związku	z	nieudaną	próbą	nowelizacji	ZPW	–	nadal	nie	wolno	im	używać	tytułu	
ksiądz,	 kandydować	 na	 stanowisko	 proboszcza	 czy	 biskupa	 diecezjalnego.	
Sytuacja	 jest	 więc	 o	 tyle	 dziwaczna,	 że	 kobiety	 mogą	 wykonywać	 to,	 co	 jest	
rzeczywiście	 kluczowe	 dla	 powołania	 duchownego	 –	 głosić	 Słowo	 Boże	
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Niechaj	 Boże	 błogosławieństwo	 towarzyszy	 realizacji	 naszych	 planów	 również	
w	bieżącym	roku!	Niechaj	dobry	Bóg	prowadzi	nas	i	strzeże	zarówno	w	naszym	
życiu	zborowym,	jak	i	w	Waszym	życiu	osobistym,	rodzinnym	i	zawodowym!	

											ks.	dr	Dariusz	Chwastek	
	

	

	

	

	

Sprawozdanie	prezesa	Rady	Parafialnej	za	rok	
sprawozdawczy	2017	

	

Rok	2017	był	 trzecim	pełnym	rokiem	kalendarzowym	i	 sprawozdawczym	Rady	
obecnej	 kadencji.	 W	 okresie	 sprawozdawczym,	 tj.	 od	 ubiegłorocznego	
sprawozdawczego	 posiedzenia	 z	 Komitetem,	 które	 odbyło	 się	 8	 lutego	 2017	 r.	
Rada	 odbyła	 10	 protokołowanych	 posiedzeń	 roboczych	 oraz	 jedno	 spotkania	
robocze	 z	 Komitetem.	 Ponadto	 członkowie	 Rady	 odbyli	 szereg	 konsultacji	
osobistych,	 telefonicznych	 i	 mailowych.	 W	 ubiegłym	 roku	 nie	 było	 potrzeby	
zwoływania	Zgromadzenia	Parafialnego.	

Rok	 2017	 był	 rokiem	 Jubileuszu	 500-lecia	 Reformacji,	 i	 przygotowania	 do	 tych	
obchodów	zdominowały	działania	Rady.	Nie	udało	się	podjąć	zadań	dotyczących	
zmiany	przeznaczenia	gruntu	w	Gostyninie,	którego	Parafia	stała	się	właścicielem	
w	2016	r.	Czeka	nas	to	w	tym	roku	i	zmiana	przeznaczenia	gruntu	z	rekreacyjnego	
na	budowlany	powinna	istotnie	podwyższyć	jego	wartość.	Konsystorz	zatwierdził	
uchwałę	Zgromadzenia	Parafialnego	dotyczącą	 zgody	na	 sprzedaż	działki	 przez	
Parafię.		

W	związku	z	wybuchem	tzw.	afery	reprywatyzacyjnej	sprawa	spadku	i	roszczeń	
po	panu	Edwardzie	Richterze	(Parafia	ma	udział	w	wysokości.	ok.	¼	niewielkiej	
działki	 przy	 ul.	 Wspólnej)	 utknęła	 w	 miejscu.	 Kancelaria	 radcy	 prawnego	 jest	
monitowana	 o	 dalsze	 działania,	 planowana	 jest	 również	 osobista	 interwencja	
kogoś	 z	 rodziny	Richterów	 i	 prezesa	Rady	w	Biurze,	 niezależnie	 od	możliwości	
złożenia	skargi	na	bezczynność	do	WSA.		

Czekamy	 na	 wydanie	 decyzji	 stwierdzającej	 nabycie	 w	 przez	 KEA	 działek	
cmentarnych	 w	 Nowym	 Dworze	 Mazowieckim.	 Sprawa	 jest	 monitowana	 od	
września	 2017	 r.	 przez	Konsystorz.	Dla	 przypomnienia:	 Parafia	 uzyskała	 zgodę	
Gminy	 Żydowskiej	 na	 podział	 działki	 cmentarnej	 obejmującej	 dawny	 teren	
cmentarza	 żydowskiego	 oraz	 cmentarza	 ewangelickiego.	 Zakończone	 zostało	



12	

postępowanie	 podziałowe,	 dzięki	 któremu	 Parafia	 zyskała	 7972	 m.	 kw.	 ziemi	
grzebalnej.		

Wciąż	 trwają	 konsultacje	 z	 doradcami	 i	 wstępne	 rozmowy	 z	 potencjalnymi	
inwestorami	 naszej	 działki	 przy	 kościele.	 Problemem	 jest	 ustalenie	
najkorzystniejszej	 dla	 Parafii	 formuły	 ewentualnej	 współpracy,	 z	 jednej	 strony	
zapewniającej	 maksymalne	 bezpieczeństwo,	 a	 z	 drugiej	 zapewnienie	 stałych	
przychodów	przez	możliwie	długi	okres	czasu.	

W	czasie	wiosennego	czynu	społecznego	wykarczowano	2	uschnięte	drzewa	oraz	
szereg	innych	prac	porządkowych.		

Na	jesieni,	w	ramach	przygotowań	do	odsłonięcia	Bramy	Jubileuszowej	w	ramach	
czynu	 społecznego	 w	 miejscach	 uszkodzonych	 przy	 budowie	 bramy	 i	 nowego	
wjazdu	 założono	 trawniki.	 Pomiędzy	 chodnikiem	 a	 jezdnią,	 trawnik	 został	
uzupełniony	następnie	pięknymi	kwiatami	i	innymi	nasadzeniami,	staraniem	pani	
Ani	Rybińskiej,	a	pan	Piotr	Stolarski	we	współpracy	z	ubiegłorocznym	kościelnym	
panem	Bartkiem	Polokiem	wykonali	nową	 instalację	elektryczną	do	oświetlenia	
ścieżki.	

Cieszy	bardzo	zaangażowanie	kilkudziesięciu	osób	w	prowadzeniu	zajęć	dla	dzieci	
podczas	 ubiegłorocznego	 Dnia	 Dziecka,	 który	 odbył	 się	 dnia	 4	 czerwca.	
Frekwencja	była	porównywalna	do	tych	z	ubiegłych	lat.	Przewidujemy,	że	Impreza	
zostanie	powtórzona	w	tym	roku	w	niedzielę	10	czerwca.	Niestety	nie	sprawdziła	
się	 inicjatywa,	 aby	 zajęcia	 dla	 dzieci	 podczas	 nabożeństwa	 były	 prowadzone	
cyklicznie	przez	rodziców.	

Dzieci	 z	 naszej	 Parafii	 brały	 udział	 w	 rodzinnym	 zimowisku	w	Wiśle-Jawornik	
i	 w	 rodzinnym	 obozie	 letnim	 w	 Sorkwitach.	 Wyjazdy	 takie	 bardzo	 sprzyjają	
międzyparafialnej	integracji	dzieci	i	młodzieży.	

Ubiegłoroczne	Diecezjalne	spotkanie	Rad	Parafialnych	odbyło	się	w	PEA	w	Zgierzu	
w	sobotę	2	grudnia	2017.	Wzięła	w	nim	udział	4	osobowa	delegacja	Rady.	

Z	 serca	 dziękuję	 członkom	 Rady	 Parafialnej,	 członkom	 Komitetu	 Parafialnego	
i	 Komisji	 Rewizyjnej,	 pracownikom,	 wolontariuszom,	 oraz	 wszystkim	 innym	
parafianom,	 sympatykom,	 sponsorom	 którzy	 wnieśli	 swój	 cenny	 wkład	
w	dowolnej	postaci	w	życie	duchowe	i	organizacyjne	naszej	Parafii	w	roku	2017,	
Roku	Jubileuszu	500	lat	Reformacji.	

prezes	Rady	Parafialnej	

Paweł	Niemczyk	
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podobny	 marsz	 z	 1857	 roku),	 domagających	 się	 praw	 politycznych	
i	ekonomicznych	dla	kobiet.	

Pierwszy	 raz	 święto	 obchodzono	 28	 lutego	 1909	 r.	 w	 Stanach	 Zjednoczonych.	
Miało	 ono	 upamiętnić	 śmierć	 strajkujących	 kobiet,	 które	 zginęły	 rok	wcześniej.	
Ruchy	 robotnicze	 w	 Europie	 oraz	 Ameryce	 Północnej	 stanowią	 korzenie	
Międzynarodowego	 Dnia	 Kobiet.	 W	 1910	 r.	 Międzynarodówka	 Socjalistyczna	
w	Kopenhadze	ustanowiła	obchodzony	na	całym	świecie	Dzień	Kobiet,	który	miał	
na	 celu	 podkreślić,	 że	 kobietom	 należą	 się	 takie	 same	 prawa,	 jak	mężczyznom	
(w	tym	wyborcze).	Do	1914	roku,	kiedy	to	wybuchła	I	wojna	światowa,	święto	to	
celebrowano	również	w	Europie,	między	innymi	w	Szwajcarii,	Austrii,	Niemczech	
i	Danii.	 Jest	 to	więc	 święto	o	 stosunkowo	długiej	 tradycji,	 a	data	 jest	niezwykle	
ważna	dla	wielu	kobiet,	które	utożsamiają	się	działaniem	ich	prababek	na	rzecz	
równości.	 Bardzo	 często	 zdarza	 się,	 że	 kobiety	 na	 świecie	wciąż	 są	 traktowane	
w	inny	sposób	niż	mężczyźni,	tylko	dlatego	że	są	kobietami.	

To,	 że	 teraz	 my	 kobiety	 umiemy	 czytać,	 pisać,	 mamy	 równouprawnienie	
zawdzięczamy	 tym	 kobietom,	 które	 wychodząc	 na	 ulice	 twardo	 domagały	 się	
o	 swoje	 prawa	 strajkując.	 Dlatego	 pamiętajmy	 aby	 to	 coroczne	 święto	 kobiet	
obchodzone	8	marca,	było	wyrazem	szacunku	dla	ofiar	walki	o	równouprawnienie	
kobiet.		

Co	ciekawe	–	historia	zatacza	koło.	To,	czego	nie	było	w	Polsce	dziesiątki	lat	temu,	
mamy	 znowu	 dzisiaj	 –	 tak,	 jak	 Amerykanki,	 Polki	 wychodzą	 na	 ulice	
zamanifestować	 swoją	 obecność	 i	 przypomnieć	 o	 postulacie	 równości.	 Od	
kilkunastu	 lat,	w	okolicach	8	marca,	 odbywa	 się	na	 rzecz	 równego	 traktowania	
kobiet	 i	 mężczyzn	 wielka	 Manifa	 w	 Warszawie	 (demonstracja	 połączona	
z	happeningiem),	a	pomniejsze	w	innych	miastach	Polski.	Czarne	Protesty	inaczej	
Marsze	Czarnych	Parasolek	pokazały,	że	kobiety	są	świadome	swoich	praw	i	będą	
ich	konsekwentnie	bronić.	

*	*	*	

Dzień	Kobiet	współcześnie.	

Kilka	 krajów	 europejskich,	 w	 tym	 Szwajcaria,	 Austria,	 Niemcy,	 Dania	 również	
świętowało	 dzień	 kobiet.	 Jednak	 w	 roku	 1914	 wybuchła	 I	 wojna	 światowa	
i	tradycja	została	zerwana.	

Współcześnie	 to	 święto	 obchodzone	 jest	 min.	 w	 krajach	 takich,	 jak	 Albania,	
Algeria,	Azerbejdżan,	Białoruś,	Bośnia	i	Hercegowina,	Brazylia,	Bułgaria,	Burkina	
Faso,	Kamerun,	Chiny,	Chorwacja,	Czarnogóra,	Cypr,	Kazachstan,	Kirgistan,	Kuba,	
Macedonii,	Mołdawii,	 Portugalia,	 Rosja,	 Słowacja,	 Szwecja,	 Ukraina,	 Indie,	 Laos,	
Węgry,	 Francja	 no	 i	 oczywiście	 Polska.	 Tunezja	 stanowi	 wyjątek	 –	 tam	 Dzień	
Kobiet	obchodzi	się	13	sierpnia.		

Nie	powinnyśmy	zapominać	ani	o	odważnych	robotnicach	z	Nowego	 Jorku,	które	
stanęły	 w	 obronie	 swoich	 praw,	 ani	 o	 starożytnych	 zwyczajach,	 które	 doceniały	
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Kobiet	pojawił	się	w	kalendarzu	w	czasach	PRL,	jako	że	dopiero	wtedy	rozwinął	
się	 w	 naszym	 kraju	 ruch	 równouprawnienia	 kobiet	 i	 pojawiło	 się	 pojęcie	
feministek.	 Wcześniej,	 przed	 wojnami,	 najważniejszym	 tematem	 Polaków	 była	
niepodległość	kraju,	a	nie	prawa	czy	przywileje	kobiet.	Dopiero	po	ustanowieniu	
II	 RP	 kobiety	 wpłynęły	 na	 Piłsudskiego,	 aby	 dał	 im	 więcej	 praw.	 Uległ	 pod	
naciskiem	swojej	żony	i	polskich	feministek.	

Starsze	 pokolenie	 nie	 jest	 jemu	 zbyt	 przychylne,	 pamięta	 obowiązkowe	
„świętowanie”	 w	 czasach	 PRL-u	 w	 zakładach	 pracy,	 kiedy	 panie	 ubierały	 się	
odświętnie	a	dyrektor	wręczał	po	goździku	(lub	później	tulipanie)	i	parze	rajstop,	
które	były	wówczas	trudne	do	zdobycia.	Czasem	była	to	„okazja”	do	uzupełnienia	
braków	w	zaopatrzeniu	 i	panie	dostawały	dodatkowo	ręcznik,	 ścierkę	myło	czy	
kawę.	 I	 tyle	 z	 tego	 świętowania	 zazwyczaj	 było.	 Ponieważ	 było	 kojarzone	
z	 władzami	 za	 wschodnią	 granicą,	 w	 roku	 1993	 polski	 rząd	 (premier	 Hanna	
Suchocka)	zniósł	jego	obchody.	Ale	na	szczęście	w	niczym	nam,	kobietom,	to	nie	
przeszkodziło	 i	 same,	 dopominając	 się	 regularnie	 o	 uwagę	 w	 ten	 dzień,	
przywróciłyśmy	bezwiednie	istnienie	Święta	Kobiet	w	kalendarzu.		

Według	badań	jednak	ok.	90%	młodych	kobiet	uważa,	że	Dzień	Kobiet	jest	miłym	
świętem,	oczekuje	w	tym	dniu	kwiatów,	upominków	i	życzeń	od	mężczyzn.	A	kto	
dzisiaj	wie,	skąd	właściwie	wziął	się	Dzień	Kobiet	i	co	upamiętnia	data	8	marca?	
Obchody	święta	kobiet	w	marcu,	na	początku	wiosny	mają	bardzo	długą	tradycję,	
jeszcze	starożytną,	natomiast	sama	data	8	marca	wiąże	się	z	wydarzeniami	nie	tak	
radosnymi…		

Niektórzy	 łączą	 dzisiejszy	Międzynarodowy	 Dzień	 Kobiet	 ze	 świętem	 o	 nazwie	
Matronalia.	Były	to	święta	obchodzone	w	Rzymie	w	pierwszym	tygodniu	marca,	
powiązane	 z	 początkiem	 nowego	 roku	 i	 z	 kultem	 płodności,	 macierzyństwa,	
z	 bóstwami	 żeńskimi,	 oddaniem	czci	 bogini	 Junony,	 która	była	opiekunką	 życia	
kobiet.	 Kobiety	 (tylko	 zamężne!)	 modliły	 się	 tego	 dnia	 o	 szczęście	 w	 życiu	
małżeńskim.	 Przypominało	 ono	 trochę	 dzisiejszy	 dzień	 kobiet,	 gdyż	 zwyczajem	
było,	 żeby	 mąż	 obdarował	 swoją	 żonę	 jakimś	 miłym	 prezentem	 i	 spełniał	 jej	
życzenia.	 Tego	dnia	wszystkie	 kobiety	 traktowane	były	wyjątkowo,	 świętowały	
nawet	 niewolnice,	 nałożnice	 i	 prostytutki.	 Liczyła	 się	 kobiecość.	 To	 ona	 była	
wyniesiona	na	piedestał	tego	dnia.	Dzień	ten	przypadał	1	marca.	

Co	więc	wydarzyło	8	marca?	Działo	się	to	w	1908	roku,	jeszcze	w	czasach,	kiedy	
kobieta	nie	była	uważana	za	obywatela,	za	kogoś	równego	mężczyźnie.	8	marca	
w	 Nowym	 Jorku,	 w	 jednej	 z	 fabryk	 robotnice	 pracujące	 od	 rana	 do	 nocy	
postanowiły	 się	 upomnieć	 o	 poważne	 traktowanie.	 Zastrajkowały.	 Chciały	
godnych	warunków	pracy	i	prawa	wyborczego.	Właściciel	fabryki,	chcąc	uniknąć	
skandalu,	zamknął	je	w	zakładzie.	Wybuchł	pożar.	Spaliło	się	wtedy	126	lub	129	
kobiet.	Ponoć	jednak	fakt	ten	nie	znajduje	potwierdzenia	w	źródłach.	Być	może	też	
doszło	do	pomieszania	faktów,	gdyż	8	marca	1908	roku	odbył	się	w	Nowym	Jorku	
marsz	 15	 tys.	 pracownic	 zakładów	 odzieżowych	 (upamiętniających	 z	 kolei	
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W	roku	2017	odbyłam	212	wizyt	diakonijnych	u	naszych	parafian.	Prowadziłam	
szkółki	 niedzielne	 dla	 dzieci	 kończących	 lub	 czekających	 na	 lekcje	 religii	
w	niedzielę.	Raz	w	miesiącu	wygłaszałam	kazanie	podczas	nabożeństwa.	

Prowadziłam	piątkowe	spotkania	młodzieżowe.	W	ramach	tych	spotkań	młodzież	
przygotowała	plan	 i	przeprowadziła	happening	na	Noc	Świątyń.	Młodzież	żywo	
zaangażowała	się	w	organizację	weekendu	reformacyjnego,	wspólnie	z	Księdzem	
przygotowaliśmy	ramowy	program	 i	 z	zaangażowaniem	włączyliśmy	się	w	 jego	
organizację.		

Wraz	z	grupą	młodzieży	wyjechaliśmy	najpierw	na	Kirchentag	do	Berlina	a	później	
na	EDK.	

Reprezentowałam	parafię	w	Pasyjnych	rekolekcjach	diecezjalnych,	w	których	to	
rekolekcjach	 wzięła	 udział	 grupa	 młodzieżowa	 z	 naszej	 parafii.	 Pomagałam	
w	 organizacji	 i	 przeprowadzeniu	 międzyparafialnego	 obozu	 dla	 dzieci	
prowadzonego	przez	Panią	Elę	Byrtek.		

Napisałam	wraz	z	niemiecką	organizacją	program	kolejnej	wymiany	młodzieży,	na	
który	otrzymaliśmy	grant.	Wymiana	ta	dotyczy	praw	kobiet	i	poczucia	wartości,	
kierowana	 jest	 do	młodych	 dziewcząt	w	wieku	 od	 15-20	 lat.	 Jej	 pierwszy	 etap	
odbędzie	się	na	przełomie	lipca	i	sierpnia	2018	r.	w	Cieplicach.	

Od	 1.09.2017	 r.	 do	 chwili	 obecnej	 pracuję	 na	 ½	 etatu	 w	 szkole	 Lindego	 jako	
opiekunka	 dzieci	 na	 świetlicy.	 W	 razie	 potrzeb	 zastępuję	 panią	 Kornelię	 Pilch	
w	kancelarii	parafialnej.		

W	dniu	4.01.2018	zdałam	pierwszy	egzamin	kościelny	i	zostałam	dopuszczona	do	
ordynacji	na	diakona.		

mgr	teol.	Marta	Zachraj	
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Sprawozdanie	z	działalności	Komisji		
Diakonijnej	za	2017	rok		

	

W	minionym	 2017	 roku,	 podobnie	 jak	 w	 latach	 poprzednich,	 wypełniając	 cele	
służby	diakonijnej,	niosłam	pomoc	osobom	potrzebującym	bez	względu	na	wiek	
i	wyznanie.	Wśród	moich	podopiecznych	znalazły	się	osoby	z	naszej	parafii	oraz	
spoza	niej.	

Pod	koniec	ubiegłego	roku	z	pomocy	skorzystały	cztery	osoby	bezdomne	(dwie	w	
listopadzie	i	dwie	w	grudniu),	które	zgłosiły	się	z	prośbą	o	wsparcie	i	otrzymały	
paczki	 żywnościowe.	 Oprócz	 nich	 dwóch	 bezdomnych,	 zamieszkujących	
w	altankach	na	terenie	ogródków	działkowych	na	Czerniakowie,	dostało	odzież	–	
kurtki.	

W	 minionym	 roku	 paczki	 żywnościowe	 trafiały	 również	 do	 naszych	 seniorów,	
którzy	znajdują	się	w	trudniej	sytuacji	życiowej.	Z	tej	formy	wsparcia	co	miesiąc	
korzystały	 cztery	 osoby.	 Mimo	 zmian	 na	 szczeblu	 państwowym,	 które	
wprowadzono,	aby	ułatwić	dostęp	do	medykamentów	osobom	starszym	i	chorym,	
nasi	seniorzy	gorzej	radzili	sobie	z	koniecznością	wykupywania	leków.	Okazało	się	
bowiem,	że	za	tzw.	bezpłatne	leki	należy	płacić,	mimo	osiągnięcia	przez	ww.	osoby	
odpowiedniego	wieku.	Z	tego	powodu	na	refundację	 leków	ze	środków	diakonii	
wydano	 o	 ponad	 45%	 więcej	 w	 porównaniu	 do	 roku	 2016.	 Zakupiono	 też	
podstawowy	 sprzęt	 rehabilitacyjny	 (szwedki,	 temblaki,	 poduszki	
przeciwodleżynowe).	 W	 roku	 ubiegłym	 seniorzy	 mieli	 także	 możliwość	
korzystania	z	bezzwrotnych	zapomóg,	których	przyznano	ogółem	8.	

Co	 się	 tyczy	 codziennej	 działalności	 diakonijnej	 wolontariuszka,	 tak	 samo	 jak	
w	latach	poprzednich,	odwiedzała	seniorów	i	pomagała	im	w	robieniu	zakupów,	
sprzątaniu,	 dotarciu	 do	 banków,	 urzędów	 a	 przede	 wszystkim	 do	 przychodni	
(353	 wizyty	 domowe,	 9	 wizyt	 szpitalnych,	 16	 wizyt	 w	 przychodniach	
i	 przychodniach	 przyszpitalnych).	 Wolontariuszka	 43	 razy	 odwiedziła	
podopiecznych	przebywających	na	stałe	w	domach	opieki	i	ośrodkach	szpitalnych,	
również	poza	terenem	Warszawy.	

Z	 okazji	 Dziękczynnego	 Święta	 Żniw	 wolontariuszka	 przygotowała	 przetwory	
owocowo-warzywne.	 Tym	 razem	 dochód	 z	 ich	 sprzedaży	 został	 przekazany	 na	
budowę	Bramy	Jubileuszowej.		

Tak	samo	jak	w	minionych	latach	seniorzy	z	naszej	parafii	otrzymywali	życzenia	
świąteczne	i	urodzinowe.	Kartki	oraz	ozdoby	świąteczne	(brokatowe	gwiazdki)	do	
paczek	dla	seniorów	wolontariuszka	od	lat	wykonuje	własnoręcznie.	Uczestniczy	
również	czynnie	w	przygotowaniu	i	dystrybucji	paczek	bożonarodzeniowych	dla	
najstarszych	parafian.	W	tym	roku	dostarczyła	35	paczek.	Ideałem	byłoby,	gdyby	
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Autor	książek	„W	służbie	Bogu	i	Ojczyźnie”	oraz	“Ewangelicy	w	Kętrzynie”.	 Jego	
felietony	 ukazywały	 się	 przez	 kilka	 lat	 w	 lokalnej	 prasie,	 m.in.	 w	 „Gazecie	
Olsztyńskiej”.	Stale	publikuje	również	na	łamach	„Zwiastuna	Ewangelickiego”.	

Podczas	promocji	 swojej	książki	 „Ewangelicy	w	Kętrzynie”	w	czytelni	biblioteki	
miejskiej,	bp	Paweł	Hause	opowiadał	o	500-letniej	historii	pracy	ewangelików	na	
rzecz	 miasta.	 Zapowiedział	 wzmocnienie	 pracy	 charytatywnej,	 dobre	
reprezentowanie	kościoła	ewangelicko-augsburskiego	na	zewnątrz	i	prowadzenie	
sprawnej	 pracy	 administracyjnej.	 Podkreślił,	 że	 będzie	 w	 swej	 pracy	 czerpał	
zarówno	z	przeszłości	i	dziedzictwa	jak	i	podążał	za	obecnymi	potrzebami	ludzi.	

Chcę	 prowadzić	 działania,	 które	 są	 pożyteczne	 i	 przez	 które	 jesteśmy	 widoczni.	
Należy	 wzmocnić	 dzieło	 diakonii,	 czyli	 pracy	 charytatywnej	 na	 rzecz	 wszystkich,	
w	 naszych	 domach	 opieki.	 Bo	 przez	 taką	 pracę	 urzeczywistnia	 się	 ewangelię.	
Modlimy	się	o	młodzież	i	dzieci,	i	z	nimi	także	będziemy	pracować.	

Ks.	 Paweł	 Hause	 ma	 żonę	 Małgorzatę	 i	 troje	 dzieci.	 Jest	 kolejnym	 aktualnie	
urzędującym	 biskupem	 ewangelickim	 wywodzącym	 się	 ze	 środowiska	
warszawskiego	(po	bp	Marcinie	Hinzu).	

P.S.	 O	 tym,	 że	 Synod	 wybierze	 nowego	 biskupa	 było	 wiadomo	 już	 od	 sierpnia	
ub.	 roku,	 gdy	 Konsystorz	 odrzucił	 prośbę	 rady	 parafialnej	 w	 Olsztynie	
o	przedłużenie	czynnej	służby	dotychczasowego	biskupa	Rudolfa	Bażanowskiego.	
Nowym	 proboszczem	 parafii	 olsztyńskiej	 został	 pochodzący	 z	 okolic	 Mrągowa	
ks.	Łukasz	Stachelek	(pracował	poprzednio	w	Goleszowie	i	Bielsku-Białej).	
	

	

																							Opr.	J	Jolanta	Janowska	

													Dzień	Kobiet	
	

Mamy	 Dzień	 Matki,	 Dzień	 Dziecka,	 Dzień	 Nauczyciela,	
Walentynki,	Dzień	bez	Papierosa…	Ale	czy	któryż	z	 tych	dni	
wywołuje	 takie	 kontrowersje	 i	 niesmak	 jak	 Dzień	 Kobiet?	
Jedni	 mówią	 „przeżytek”,	 inni	 –	 „komunistyczne	 święto”	
kojarzone	 z	 czasami	 byłego	 Związku	 Radzieckiego	 i	 hasłem	
„kobiety	na	traktory”.		

Tam	 po	 raz	 pierwszy	 obchodzono	 to	 święto	 przed	 I	wojną	 światową.	 Podobno	
ustanowiono	je	na	dzień	8	marca	na	wniosek	pewnej	feministki,	która	przekonała	
do	 tego	 Lenina.	 Po	 1965	 roku,	 „w	 celu	 upamiętnienia	 zasług	 kobiet	 sowieckich	
w	budowie	komunizmu	(…)	oraz	wkładu	kobiet	w	umacnianie	przyjaźni	między	
narodami	 i	walkę	o	pokój”,	 dzień	 ten	 również	 stał	 się	dniem	wolnym	od	pracy,	
dlatego	tak	wiele	z	nas	kojarzy	go	właśnie	z	epoką	komunizmu.	W	Polsce	Dzień	
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Bażanowskiego,	 który	 piastował	 to	 stanowisko	 od	 1992	 roku.	 Uroczystościom	
przewodniczył	 i	 dokonał	 konsekracji	 zwierzchnik	 Kościoła,	 bp	 Jerzy	 Samiec.	
Jednym	z	dwóch	pomocników,	na	prośbę	ks.	Pawła	Hause,	był	bp	Bażanowski	i	to	
on	przekazał	mu	 swój	 krzyż	biskupi,	 który	nosił	 przez	 lata	 swojej	posługi.	 Sam	
zatrzyma	kopię	 tego	krzyża.	Nowy	biskup	rezydować	będzie	nie	 jak	do	 tej	pory	
w	Olsztynie,	lecz	w	Kętrzynie,	największej	ewangelickiej	parafii	w	diecezji.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ks.	Paweł	Hause	urodził	 się	1964	roku	w	 Jeleniej	Górze.	Dorastał	w	Warszawie	
w	rodzinie	pastorskiej	o	tradycjach	wojskowych	i	patriotycznych	(jego	ojcem	był	
ks.	 Jan	 Hause,	 pierwszy	 po	 1989	 Naczelny	 Kapelan	 Ewangelickiego	
Duszpasterstwa	Wojskowego;	dziadkiem	–	ks.	mjr	Paweł	Hause).	Po	studiach	na	
Chrześcijańskiej	Akademii	Teologicznej	został	ordynowany	w	1993	roku.	Praktyki	
kandydackie	odbywał	w	parafiach	w	Łodzi,	w	Krakowie	i	w	Zabrzu.	W	latach	1993-
1994	wikariusz	w	Zabrzu,	1994-1995	wikariusz	w	Ustroniu.	Od	1995	roku	pełni	
służbę	 w	 parafii	 ewangelickiej	 w	 Kętrzynie,	 od	 1999	 roku	 jako	 jej	 proboszcz.	
W	latach	2010-2013	był	diecezjalnym	duszpasterzem	młodzieżowym.		

Od	2013	roku	jest	członkiem	zespołu	badawczego	Komisji	Historycznej	Kościoła	
Ewangelicko-Augsburskiego	 współpracującej	 z	 Instytutem	 Pamięci	 Narodowej	
w	 Warszawie,	 powołanej	 do	 badania	 inwigilacji	 Kościoła	 Ewangelicko-
Augsburskiego	przez	służby	bezpieczeństwa	w	latach	1945-1989.		

Jedną	 z	 jego	 pasji	 są	 trudne	 losy	mieszkańców	mazurskiej	 ziemi.	Współpracuje	
z	 lokalnym	 samorządem	 i	 organizacjami	 pomocowymi,	 jest	 współtwórcą	
partnerstwa	 miast	 Kętrzyn	 i	 Wesel.	 Od	 prawie	 dwudziestu	 lat	 jest	 członkiem	
zarządu	Stowarzyszenia	dla	Porozumienia	Polsko-Niemieckiego	 im.	Arno	Holza.	
Udziela	się	jako	tłumacz	i	przewodnik.	Z	kolei	jako	kapelan	ewangelickiego	zakonu	
joannitów	 otacza	 opieką	 duszpasterską	 stacje	 pomocy	 socjalnej	 i	 wielu	
potrzebujących.	
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w	dystrybucję	paczek	zaangażowało	się	więcej	osób,	szczególnie	dysponujących	
autami.		

Wolontariuszka	 pragnie	 w	 szczególny	 sposób	 podziękować	 osobom,	 które	
wspierają	 ją	 w	 codziennych	 obowiązkach:	 Pani	 Annie	 Rybińskiej	 za	 przejęcie	
opieki	nad	naszą	parafianką,	wieloletnią	członkinią	koła	pań,	której	wiek		związane	
z	 nim	 zaniki	 pamięci	 znacznie	 utrudniają	 codzienną	 egzystencję;	 Pani	 Janinie	
Muszyńskiej	 i	 Pani	 Hannie	 Tomaszewskiej	 za	 odwiedzanie	 parafian	
i	 utrzymywanie	 kontaktu	 z	 nimi;	 Panu	 Pawłowi	 Niemczykowi	 wspierającemu	
naszą	 parafiankę	 -	 członkinię	 koła	 pań	 oraz	 jej	 przewlekle	 chorą	 córkę;	 Pani	
Genowefie	 Sławińskiej	 za	 przekazanie	 na	 rzecz	 komisji	 cennego	 sprzętu	
rehabilitacyjnego;	 Panu	 Grzegorzowi	 –	 studentowi,	 który	 dostarczył	 seniorom	
4	paczki.	

Barbara	Walewska	

wolontariuszka	Komisji	Diakonijnej	

	

	
	

Sprawozdanie	z	działalności	Koła	Pań	
za	2017	rok		

	

Spotkania	Koła	Pań	 i	Koła	Seniorów	odbywają	się	regularnie,	w	pierwszą	środę	
każdego	 miesiąca.	 Celem	 wszystkich	 działań	 podejmowanych	 przez	 członkinie	
Koła	 jest	 integrowanie	 parafian,	 ożywianie	 życia	 parafialnego	 i	 wspieranie	
wszelkich	 inicjatyw	 na	 rzecz	 parafii	 oraz	 niesienie	 pomocy	 tam,	 gdzie	 jest	 ona	
potrzebna.	

Spotkania	 wykorzystujemy	 na	 omówienie	 bieżących	 spraw,	 tworzenie	 nowych	
planów,	 a	 także	 zapraszamy	 interesujące	 osoby,	 które	 dzielą	 się	 z	 nami	 swymi	
refleksjami,	spostrzeżeniami	i	wspomnieniami.	
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Kilkakrotnie	 gościłyśmy	 m.in.	 p.	 Tadeusza	 Świątka,	 jak	 zwykle	 z	 ciekawymi	
opowieściami	o	interesujących	bohaterkach	i	bohaterach.	Z	koncertem	wystąpiła	
i	 o	 tajnikach	 warsztatu	 pianistycznego	 opowiadała	 Emma	 Pilch.	 Gościliśmy	
reżyserkę	 Agnieszkę	 Arnold	 z	 filmem	 dokumentalnym	 pt.	 „Kazik”	 o	 ostatnim	
bojowniku	powstania	w	getcie	warszawskim.	

W	marcu	 panie	 z	 naszego	 Koła	 uczestniczyły	 aktywnie	 w	 liturgii	 nabożeństwa	
Światowego	Dnia	Modlitwy.	

W	 czerwcu	 jak	 co	 roku	 zaprosiłyśmy	 na	 spotkanie	 Panie,	 angażujące	 się	
w	działalność	Kół	Pań	z	4	warszawskich	parafii	ewangelickich.	Na	tym	spotkaniu	
gościłyśmy	diak.	Halinę	Radacz	z	okazji	jej	jubileuszu	30-lecia	ordynacji.	

W	 październiku	 przygotowałyśmy	 poczęstunek	 dla	 gości	 uczestniczących	
w	 uroczystości	 odsłonięcia	 Bramy	 Reformacyjnej,	 a	 w	 listopadzie	 gościłyśmy	
w	 naszej	 parafii	 duchownych	 z	 Diecezji	 warszawskiej,	 w	 ramach	 diecezjalnej	
konferencji	księży.	

W	 grudniu	 zorganizowałyśmy	 wieczór	 adwentowy	 otwarty	 dla	 wszystkich	
członkiń	i	członków	naszej	parafii.	

Na	 stałe	 w	 kalendarz	 wydarzeń	 parafialnych	 wpisały	 się:	 loteria	 fantowa,	
kiermasze	 odzieżowe,	 współorganizowanie	 święta	 parafialnego,	 połączonego	
z	 Dniem	 Dziecka	 oraz	 jesienny	 kiermasz	 przetworów,	 który	 cieszy	 się	 dużą	
popularnością	 wśród	 naszych	 parafian.	 W	 minionym	 roku	 odbyła	 się	 także	
tzw.	 wyprzedaż	 garażowa	 oraz	 kiermasz	 książki.	 Wszystkie	 te	 wydarzenia	 są	
współorganizowane	przez	nasze	członkinie.	

Bardzo	ważną	formą	naszej	działalności	jest	niedzielna	kawiarenka,	która	pozwala	
Parafianom	 choć	 na	 chwilę	 zatrzymać	 się	 po	 nabożeństwie,	 porozmawiać	
z	rodziną	czy	znajomymi	przy	kawie,	herbacie	i	domowym	cieście.	Raz	w	miesiącu	
w	 obsłudze	 niedzielnej	 kawiarenki	 uczestniczy	 młodzież.	 W	 ten	 sposób	
wypracowuje	środki	na	potrzeby	swojej	działalności.	

Co	kwartał	zajmujemy	się	również	przygotowaniem	spotkań	po	nabożeństwach	
ekumenicznych.	

W	sierpniu	2017	roku	odnowiłyśmy	własnoręcznie	kuchnię	parafialną,	poprzez	
wyczyszczenie	 i	pomalowanie	ścian,	został	także	wykonany	generalny	porządek	
w	szafkach	kuchennych	oraz	w	magazynie	Koła	Pań.		

Przed	 Świętami	 Bożego	 Narodzenia	 zakupiłyśmy	 i	 przygotowałyśmy	 paczki	
świąteczne	 dla	 naszych	 parafialnych	 Seniorów,	 w	 których	 znalazły	 się	 m.in.	
życzenia	 świąteczne	 z	 opłatkiem,	 kalendarz,	 świeca	Wigilijnego	 Dzieła	 Pomocy	
Dzieciom	i	słodkości.	Są	one	skromnym	znakiem	pamięci	o	naszych	parafianach,	
którzy	 niejednokrotnie	 ze	 względu	 na	 wiek	 nie	 mają	 już	 czynnego	 kontaktu	
z	parafią.		
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1987	r.	(31	lat	temu)	Halina	Radacz	została	ordynowana	na	Diakona	w	Lidzbarku	
Welskim	i	jest	jedyną	kobietą	samodzielnie	prowadzącą	parafię	w	Polsce,	obecnie	
w	Żyrardowie.	

2003	r.	 (15	 lat	 temu)	Wiera	 Jelinek	 została	ordynowana	na	pastora	w	kościele	
ewangelicko-reformowanym	 w	 Polsce.	 Obecnie	 jest	 proboszczem	 w	 parafii	
Kościoła	Ewangelickiego	Czeskobraterskiego	w	Ratiborze	w	Czechach.	

2007	 r.	 (11	 lat	 temu)	 Tanja	 Segal	 została	 odrynowana	 na	 rabina	 w	 Polsce.	
Prowadzi	wieczory	szabatowe,	obchody	świąt	i	wykłady	poświęcone	judaizmowi	
(w	Izraelu	jest	ordynowanych	45%	kobiet	na	rabinów).	

2010	 r.	 (od	 8	 lat)	 polska	 luteranka,	 dr	 Iwona	 Baraniec	 reprezentuje	 Europę	
Środkowo-Wschodnią	w	 Radzie	 Światowej	 Federacji	 Luterańskiej.	 Jest	 również	
wiceprzewodniczącą	 Polskiego	 Komitetu	 Krajowego	 Światowej	 Federacji	
Luterańskiej.	

2014	 r.	 (4	 lata	 temu)	 w	 Londynie,	 Paulina	 Hławiczka	 została	 ordynowana	 na	
pastora.	 Absolwentka	 teologii	 oraz	 fakultetu	 etycznego	 ChAT.	 Pracowała	
w	 Ewangelickim	 Duszpasterstwie	Wojskowym	 i	 Polskiej	 Radzie	 Ekumenicznej,	
należała	 do	 Parafii	 Wniebowstapienia	 Pańskiego	 w	 Warszawie	 i	 śpiewała	
w	 tutejszym	 chórze.	 Obecnie	 na	 emigracji	 w	 Londynie	 służy	 w	 kościele	
luterańskim	i	metodystycznym,	a	także	koncertuje	jako	solistka	klasyczna.	

2016	 r.	 (2	 lata	 temu)	 Synod	 Kościoła	 Ewangelicko-Augsburskiego	 w	 Polsce	
głosował	nad	możliwością	 ordynacji	 kobiet.	 Zbyt	mała	przewaga	w	głosowaniu	
spowodowała,	że	ordynacja	kobiet	na	księży	w	Polsce	nie	została	wprowadzona.	

2018	 r.	 na	 posiedzeniu	 w	 dniu	 15	 lutego	 Konsystorz	 Kościoła	 Ewangelicko-
Augsburskiego	w	Polsce	podjął	uchwałę	dopuszczającą	do	ordynacji	diakonackiej	
mgr	 teol.	 Martę	 Zachraj.	 Ordynacja	 odbędzie	 się	 w	 rodzinnej	 parafii	 p.	 Marty	
w	Golasowicach	w	dniu	21	kwietnia	o	godz.11:00.		

Bardzo	się	cieszymy	i	gratulujemy	pani	Marcie!	
	

	

Opr.	Jolanta	Janowska	

Nowy	zwierzchnik	Diecezji	Mazurskiej	
	
	

W	 sobotę	 17	 lutego	w	 kościele	 św.	 Trójcy	w	Mikołajkach	 odbyło	 się	 uroczyste	
wprowadzenie	 w	 urząd	 (konsekracja)	 nowego	 Biskupa	 Diecezji	 Mazurskiej,	
ks.	 Pawła	 Hause.	 Został	 wybrany	 na	 dziesięcioletnia	 kadencję	
w	 demokratycznych	 wyborach	 podczas	 sesji	 Synodu	 Diecezji	 Mazurskiej	
w	 listopadzie	 2017	 r.	 Zastąpił	 odchodzącego	 na	 emeryturę	 bp.	 Rudolfa	
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Choć	w	księgach	Starego	Testamentu	nie	zajmują	zbyt	dużo	miejsca,	to	jednak	ich	
postacie	są	charakterystyczne,	wyraziste	i	inspirujące.	

Bibliografia:	

Biblia,	Brytyjskie	i	Zagraniczne	Towarzystwo	Biblijne.	

Słownik	tła	Biblii,	(red.)	J.	I.	Packer,	M.	C.	Tenney,	Oficyna	Wydawnicza	„Vocatio”,	Warszawa	
2007,	s.	339-350.		

Słownik	symboliki	religijnej.	Obrazy,	symbole,	motywy,	metafory,	figury	stylistyczne	i	gatunki	
literackie	w	Piśmie	Świętym,	(red.)	L.	Ryken,	J.C.	Wilhoit,	T.	Longman	III,	Oficyna	
Wydawnicza	„Vocatio”,	Warszawa	1998,	s.302-206.	

J.	Slawik,	O	rolach	kobiet	w	Starym	Testamencie	(Biblii	Hebrajskiej)	[w:]	Rocznik	Teologiczny	
ChAT,	Zeszyt	1-2,	Warszawa	2012.	

A.	 Tronina,	 P.	 Walewski,	 Biblijne	 nazwy	 osobowe	 i	 topograficzne.	 Słownik	 etymologiczny,	
Edycja	Św.	Pawła.	
	

	

Opr.	Małgorzata	Weigle	

Ciekawe	daty	o	kobietach	i	ordynacji	kobiet	
	

1492	r.	(526	lat	temu)	urodziła	się	Argula	von	Grumbach,	bawarska	szlachcianka,	
pierwsza	 protestancka	 pisarka,	 która	 oficjalnie	włączyła	 się	w	debatę	 na	 temat	
Reformacji	i	stanęła	w	obronie	M.	Lutra	i	F.	Melanchtona	(zachowały	się	jej	listy	
wysyłane	na	Uniwersytety).	

1499	r.	(519	lat	temu)	urodziła	się	Katarzyna	von	Bora	(żona	dr.	Marcina	Lutra).	

1568	r.	(450	lat	temu)-	urodziła	się	Anna	Wazówna-	królewna	szwedzka,	siostra	
króla	 Zygmunta	 III	 Wazy,	 która	 przez	 całe	 życie	 pozostała	 wierna	 religii	
luterańskiej.	

1929	 r.	 (89	 lat	 temu)	 w	 polskim	 kościele	 Starokatolickim	 Mariawitów	
wyświęcono	pierwszą	kobietę	na	biskupkę	(s.Maria	Izabela	Wiłucka-Kowalska).	

1935	 r.	 (83	 lata	 temu)	w	Berlinie	 została	 ordynowana	 (dostała	 tzw.	 "simchę")	
pierwsza	 kobieta	 rabin	Regina	 Jonas.(zamordowana	w	Auschwitz	w	 1935	 roku	
w	wieku	42	lat).		

1958	r.	(60	lat	temu)	Elisabeth	Haselhoff	została	ordynowana	jako	pierwsza	pani	
pastor	w	Niemczech	w	kościele	Ewangelicko-Luterańskim.	
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Z	 wypracowanych	 środków	 współfinansowałyśmy	 zakup	 nowego	 filtra	
zmiękczającego	 wodę	 w	 domu	 parafialnym.	 Uzupełniłyśmy	 parafialną	 zastawę	
stołową.	 Poniosłyśmy	 całkowite	 koszty	 materiałów	 do	 odnowienia	 kuchni.	
Zakupiłyśmy	 rośliny	 na	 klomb	 przy	 wyremontowanym	 wjeździe	 do	 parafii,	
a	zaprzyjaźniona	z	Kołem	Pań	architektka	zieleni	wykonała	projekt.	Przy	naszej	
współpracy	rośliny	zostały	posadzone.	

Cały	 dochód	 ze	 Święta	 Żniw	 przeznaczyłyśmy	 jako	 ofiarę	 na	 budowę	 Bramy	
Reformacyjnej.		

Jak	co	roku	wspierałyśmy	finansowo	dzieci	wyjeżdżające	na	letnie	i	zimowe	ferie	
organizowane	w	ramach	parafii	ewangelickich.	

Część	 środków	 przeznaczyłyśmy	 na	 doraźną	 pomoc	 finansową	 dla	 naszych	
członkiń	 będących	 w	 potrzebie.	 Sfinansowałyśmy	 zakup	 leków,	 zabiegów	
lekarskich	oraz	udzielałyśmy	wsparcia	finansowego	w	trudnych	sytuacjach.	

Z	tego	miejsca	bardzo	serdecznie	dziękujemy	wszystkim	członkiniom	Koła	Pań	za	
zaangażowanie,	poświęcone	środki	i	czas	przy	realizacji	naszych	zadań.	

Z	 uwagi	 na	 rezygnację	 ze	 współprzewodniczenia	 Kołu	 Pań	 przez	 pp.	 Łucję	
Cholewik	i	Małgorzatę	Lengiewicz,	funkcję	tę	w	2017	roku	przejęły	pp.	Kornelia	
Pilch	i	Urszula	Tomaszewska.	Niestety	rok	2017	był	ostatnim	okresem	pełnienia	
funkcji	przewodniczącej	Koła	Pań	przez	p.	Annę	Rybińską.	Jesteśmy	wdzięczne	Ani	
Rybińskiej	 za	 lata	 wytrwałej	 i	 niestrudzonej	 pracy	 na	 rzecz	 naszego	 Koła.	
Jednocześnie	dziękujemy	za	gotowość	dalszego	wpierania	naszych	prac	poprzez	
pełnienie	funkcji	skarbnika.		

Nieocenione	 są	Aniu	Twoje	 zaangażowanie,	 poświęcony	 czas,	 serce	 i	 tworzenie	
atmosfery	 wspólnej	 odpowiedzialności	 za	 rzeczywistość	 parafialną.	 Jeszcze	 raz	
w	 imieniu	 członkiń	 Koła	 Pań,	 Koła	 Seniorów	 oraz	 wszystkich	 parafian	 z	 serca	
dziękujemy.	

Urszula	Tomaszewska,		
Kornelia	Pilch	

	
	

	
 

 

 

 

Nie wystarcza uwierzyć, że Bóg jest. Trzeba, żebyś uwierzył, że Bóg jest twoim 
Zbawicielem. Trzeba, żebyś uwierzył, że Bóg może cię wybawić od bezsensu życia, od 
zła, od cierpienia, od śmierci. 
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Dokonać się to może najprościej wtedy, gdy włączysz się w nurt życia Kościoła, gdy 
będziesz uczestniczył w tajemnicach narodzenia, życia, śmierci, zmartwychwstania 
Chrystusa; gdy uwierzysz, że w święto Bożego Narodzenia On dla ciebie się rodzi, 
w Wielkim Poście dla ciebie cierpi, w Wielkanoc dla ciebie zmartwychwstaje, w Zielone 
Święta tobie zsyła Ducha Świętego, że w niedzielnych Ewangeliach ciebie poucza. 
Wtedy rzeczywiście On będzie kształtował twoje doznania, świat twoich myśli, uczuć, 
twoje postępowanie: stanie się twoim Zbawicielem. 

Ks. Mieczysław Maliński 

	

Paulina	Pacholak	

Kobiety	w	Starym	Testamencie	
	

W	Starym	Testamencie	możemy	spotkać	
postacie	 kobiet	 pełniące	 różnorodne	
funkcje	i	będące	w	rozmaitych	sytuacjach	
życiowych.	 Wydawałoby	 się,	 że	 czasy	
patriarchalnej	 kultury	 narzucają	 im	
stereotypowe	i	oczywiste	role	matek	i	żon	
–	 biernych,	 podporządkowanych	
mężczyznom.	 Oczywiście	 obraz	 matki,	
żony	 czy	 niewolnicy	 dominuje,	 ale	
spotykamy	 też	 kobiety	 działające,	
niezależne	 i	 odważne.	 Opowiemy	
o	niektórych.	

Pierwszą	 kobietą,	 którą	 spotykamy	
w	Biblii	jest	EWA.	W	Starym	Testamencie	
istnieją	 dwa	 opowiadania	 o	 stworzeniu	
świata	i	człowieka	–	starsza	z	1	Mż	2,4b-
3,24	 i	 młodsza	 z	 1	 Mż	 1,1-2,4a.	 Analiza	
tych	historii	ukazuje	rolę	kobiety	i	jej	pozycję	względem	mężczyzny	i	stworzenia.	
W	 starszym	 opowiadaniu	 człowiek	 zostaje	 stworzony	 z	 ziemi,	 gliny,	 a	 dopiero	
później	 powstaje	 roślinność,	 następnie	 zwierzęta,	 które	 Bóg	 przyprowadza	 do	
człowiek,	by	je	nazywał.	Jednak	nie	znajduje	wśród	nich	godnego	sobie	towarzysza	
(„pomocy	odpowiedniej	dla	siebie”).	Zatem	Bóg	zsyła	na	człowieka	sen	i	wyjmuje	
mężczyźnie	żebro,	z	którego	tworzy	kobietę.	Mężczyzna	jest	zachwycony	kobietą.	
Urszulanka	 prof.	 Ewa	 Zofia	 Jezierska	 (imię	 zakonne	 Józefa,	 pierwsza	 w	 Polsce	
kobieta	z	tytułem	profesora	nauk	teologicznych)	zwraca	uwagę	na	implikacje	ze	
stworzenia	kobiety	właśnie	z	żebra,	a	nie	z	innych	części	ciała:	oznacza	to	równość	
pomiędzy	płciami	–	nikt	nad	nikim	nie	dominuje	ani	nikt	nikomu	nie	podlega,	dla	
siebie	 są	 równowartościowymi	 towarzyszami.	 Podkreślona	 jest	 też	 nagość	
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Kobietą,	która	odbiega	od	stereotypu	biernej	
żony	 i	 matki	 jest	 Rebeka	 (hebr.	 młócąca),	
żona	 Izaaka.	 Po	 dwudziestu	 latach	
małżeństwa	rodzi	bliźniaków:	Ezawa	i	Jakuba.	
Bóg	 objawia	 jej,	 że	 młodszy	 syn	 będzie	
panował	nad	starszym.	Taki	stan	rzeczy	mógł	
być	 przyczyną	 faworyzowania	 przez	 nią	
Jakuba.	 To	 z	 jej	 inicjatywy	 Jakub	 przyjmuje	
błogosławieństwo	 ojca	 zarezerwowane	 dla	
pierworodnego	 Ezawa.	 Rebeka	 przyrządza	
ulubioną	 potrawę	męża	 i	 doradza	 Jakubowi,	
by	 założył	 skórę	 koźlęcą	 w	 celu	 zmylenia	
Izaaka	co	do	tożsamości	syna	(brat	był	mocno	
owłosiony).	Potem	ułatwia	mu	ucieczkę	przed	
pokrzywdzonym	 bratem	 (1	 Mż	 27,	 1-46).	
Rebeka	 jest	 silną	 kobietą	 i	 ma	 niezwykły	
wpływ	 na	 losy	 zarówno	 swoich	 synów,	 jak	
i	 na	 losy	 Izraela.	 Postępuje	 wbrew	 woli	 swojego	 męża,	 który	 przy	 udzielaniu	
błogosławieństw	chciałby	zachować	starszeństwo	Ezawa.	Okazuje	się	lojalna	tylko	
wobec	 jednego,	 ukochanego	 syna,	 a	 nie	 męża.	 Nie	 mamy	 tu	 do	 czynienia	
z	przykładem	dobrej	żony.	

Innym	wzorem	 postępowania	 jest	 postawa	 Izebel	 (hebr.	 „gdzie	 jest	 władca?”).	
Postać	tę	poznajemy	w	Księgach	Królewskich	(1	Krl	16,	31;	18,	4.	13.	19;	19,	1-2;	
21).	Izebel	to	żona	Achaba,	króla	Izraela,	który	podobnie	jak	i	ona	służy	bożkowi	
Baalowi.	Izebel	każe	tępić	proroków	Pana.	W	tekście	biblijnym	można	zauważyć,	
że	 Achab	 stosuje	 się	 do	 rad	 Izebel,	 która	 nie	 ma	 oporów	 nawet	 przed	
morderstwem	 w	 celu	 zrealizowania	 swoich	 ambicji	 i	 zamierzeń	 (zleca	
zamordowanie	 Nabotta,	 by	 przejąć	 jego	 winnicę).	 To	 ona	 wyraźnie	 dominuje	
w	tym	związku	i	skłania	męża	do	czynienia	złego.	Prorok	Eliasz	zapowiada,	że	za	
karę	za	jej	niecne	czyny	ród	Achaba	upadnie,	a	Izebel	czeka	gwałtowana	i	haniebna	
śmierć.	I	tak	się	dzieje	–	zostaje	zrzucona	z	okna	pałacu	królewskiego,	a	jej	zwłoki	
zjadają	psy	(2	Krl	9,	30-37).	 Izebel	 jest	symbolem	kobiety	złej,	niegodziwej,	bez	
skrupułów.	 Z	 drugiej	 strony	 to	 interesująca	 postać,	 która	 dysponuje	 ogromną	
władzą.		

Podsumowując,	 obraz	 kobiety	 w	 Starym	 Testamencie	 jest	 zróżnicowany.	
Niektórym	postaciom	poświęcono	w	Biblii	dłuższe	wzmianki,	a	niektóre	jedynie	
się	ledwie	wymienia	z	imienia,	tak	jak	np.	żony	Lameka:	Adda	i	Sillia.	Z	kolei	inne	
postaci	 kobiece	 są	 wspominane	 bezimiennie,	 określane	 przez	 swoich	 mężów:	
np.	żona	Kaina,	żona	Noego	czy	żony	synów	Noego.	Na	kartach	Biblii	znajdujemy	
wiele	 różnych	 typów	 kobiet	 i	 ich	 postaw.	 Nie	 sprawiają	 wrażenia	 martwych	
papierowych	postaci	–	mają	swoje	emocje	i	dylematy.	Były	zmuszone	odnaleźć	się	
w	 ograniczającym	 ich	 systemie	 kulturowym,	 obyczajowym	 i	 prawnym	 Izraela.	
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dziecko	niewolnicy	uchodziło	za	jej	własne,	a	więc	pełnoprawnego	potomka	(1	Mż	
16,	 1-16).	 Kiedy	 niewolnica	 Hagar	 zaszła	 w	 ciążę,	 zaczęła	 pogardzać	 Sarą,	 co	
zaostrzyło	konflikt	między	kobietami.	Sytuacja	ta	pokazuje	jak	niezwykle	ważne	
było	dla	izraelskich	kobiet	posiadanie	potomstwa	i	jak	jego	posiadanie	bądź	brak	
zmieniał	stosunki	między	kobietami.	Kiedy	w	podeszłym	wieku	i	po	przekwitaniu,	
czyli	 kiedy	 już	 nie	ma	 biologicznych	możliwości	 zajścia	w	 ciążę,	 Sara	 usłyszała	
o	 boskiej	 obietnicy	 potomstwa,	 zareagowała	 racjonalnie:	 wybuchła	 śmiechem,	
gdyż	sytuacja	wydała	się	jej	absurdalna	(1	Mż	18,	9-15).	Ale	dla	Boga	nic	nie	jest	
niemożliwe,	 a	 zatem	 Sara	 zaszła	 w	 ciążę	 i	 urodziła	 syna.	 Znalazła	 się	 jednak	
w	 trudnym	 położeniu:	 z	 jednej	 strony	 doczekała	 się	 upragnionego	 potomka,	
z	drugiej,	w	swoim	odczuciu	została	wystawiona	na	pośmiewisko.	Z	Izaaka,	syna	
Sary,	wyśmiewała	się	Hagar.	Dlatego	została	wypędzona	(1	Mż	21,	8-21).	W	ten	
sposób	Sara	starała	się	zapewnić	lepszą	pozycję	swojemu	rodzonemu	synowi.	Tak	
pojmowała	swoją	rolę	dobrej	i	oddanej	żony	i	matki.		

Kolejną	niezwykłą	kobietą	Starego	Testamentu	jest	Rut.	 Jej	teściowie,	Elimelech	
i	Noemi,	przybyli	do	ziem	moabickich,	a	ich	synowie	wzięli	sobie	za	żony	kobiety	
z	 tamtego	 regionu:	 Orpę	 (z	 hebr.	 „ta	 która	 odwróciła	 się”)	 i	 Rut	 (hebr.	
„przyjaciółka”,	 „świeżość”).	 Mąż	 i	 synowie	 Noemi	 szybko	 zmarli,	 a	 ona	 sama	
znalazła	 się	 w	 bardzo	 ciężkiej	 sytuacji	 życiowej.	 Postanowiła	 wrócić	 do	 swojej	
ojczyzny,	a	 żonom	synów	zaproponowała	powrót	do	swych	domów	rodzinnych	
i	ponowne	zamążpójście.	Orpa	przystała	na	tę	propozycję,	jednak	Rut	okazała	się	
wierna	swojej	teściowej	i	podążyła	za	nią,	przyjmując	zarazem	Boga	Izraela	(„Bóg	
twój	–	Bóg	mój”).	Noemi	powróciwszy	do	domu,	kazała	się	nazywać	Mara	(imię	
Noemi	oznacza	„moja	słodycz”,	zaś	Mara	–	„gorzka”).	Dzięki	staraniom	obu	kobiet,	
krewny	 Noemi,	 Boaz	 bazując	 na	 prawie	
wykupu	 zawarł	 z	 Rut	 małżeństwo.	W	 tej	
historii	dwie	kobiety	skazane	na	trudny	los	
nie	 poddają	 się	 i	 działając	 w	 ramach	
obowiązującego	 ich	 systemu	
obyczajowego	i	prawnego,	polepszają	swój	
los.	 Niezwykła	 jest	 postać	 i	 postawa	 Rut:	
nie	 znamy	 jej	 dokładnych	 motywacji,	
dlaczego	opuściła	swoich	rodziców	i	swój	
kraj,	 by	 ze	 swoją	 teściową	 wyjechać	 do	
nieznanej	 krainy.	 Jej	 lojalność	 i	 wierność	
budzi	szacunek.	Za	swoją	postawę	zostaje	
nagrodzona:	 zostaje	 prababką	 króla	
Dawida.		
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mężczyzny	 i	 kobiety	 przy	 równoczesnym	 braku	 wstydu.	 Nagość	 jest	 tutaj	
rozumiana	szeroko:	nie	tylko	jako	nagość	fizyczna,	ale	również	jako	brak	czegoś	
do	ukrycia.	Warto	też	zwrócić	uwagę,	że	mężczyzna	nie	nadaje	kobiecie	 imienia	
–	 czyni	 to	wyłącznie	w	 przypadku	 zwierząt.	 Dopiero	w	momencie	wypędzenia	
z	 raju	 nazywa	 kobietę	 Ewą	 (matką	 żyjących),	 czym	 wyraża	 swoją	 dominację.	
W	 młodszym	 opisie	 stworzenia	 narracja	 jest	 następująco	 ustrukturyzowana:	
I	nastał	wieczór,	 i	nastał	poranek	 i	widział	Bóg,	że	 to	było	dobre.	Świat	powstaje	
w	 sześć	 dni,	 a	 siódmego	 Bóg	 odpoczywa.	 Człowiek	 zostaje	 stworzony	 szóstego	
dnia,	słowo	„człowiek”	w	tym	przypadku	ma	znaczenie	kolektywne.	Bóg	tworzy	
człowieka	na	Swój	obraz,	podobnego	Bogu	–	jako	mężczyznę	i	kobietę.	Jak	twierdzi	
prof.	 ChAT	 Jakub	 Slawik1,	 słowa	 „obraz”	 i	 „podobieństwo”	 znaczą	 w	 języku	
hebrajskim	odwzorowanie,	posąg	nie	tylko	w	znaczeniu	fizycznym,	lecz	również	
w	 wymiarze	 psychicznym	 i	 duchowym.	 Ten	 szczególny	 związek	 powoduje,	 że	
dostają	zwierzchnictwo	nad	 innymi	Bożymi	dziełami	–	panują	nad	zwierzętami,	
jednak	 nie	 ma	 mowy	 o	 wzajemnej	 dominacji	 pomiędzy	 kobietą	 a	 mężczyzną.	
Historia	 upadku	 pierwszych	 ludzi	 zmieniła	 całkowicie	 relacje	 pomiędzy	 nimi.	
Prowokacyjne	pytania	węża	sprawiają,	że	kobieta	zwraca	uwagę	na	drzewo,	zrywa	
owoc	 i	 zjada	 go	 razem	 z	 mężem.	 W	 momencie	 poznania	 ludzie	 przestają	 być	
nakierowani	na	dobro,	czego	wyrazem	jest	wstyd	z	powodu	własnej	nagości.	Po	

rozmowie	 z	 Bogiem	 ludzie	 zostają	
ukarani	 za	 swój	 czyn:	 na	 kobietę	
spadają	 bóle	 porodowe,	 a	 na	
mężczyznę	 obowiązek	 ciężkiej	
pracy.	 W	 ich	 relacje	 również	
wdziera	się	nierównowaga:	 już	nie	
są	 sobie	 równi,	 to	 mężczyzna	
zaczyna	dominować	nad	kobietą.	

W	 czasach	 biblijnych	 sytuacja	
kobiety	 była	 –	 z	 naszego,	
współczesnego	 punktu	 widzenia	 –	
bardzo	 ciężka.	 Kobiety	 nie	 miały	
takich	 praw	 i	 przywilejów,	 jakie	
były	 dostępne	 mężczyznom.	
Najlepszym	 przykładem	 jest	

kwestia	spadku	–	to	synowie	dziedziczyli	majątek,	córki	otrzymywały	ojcowiznę	
jedynie	 wówczas,	 gdy	 rodzice	 nie	 mieli	 męskich	 potomków.	 Zauważmy,	 że	 na	
kartach	Biblii	wielokrotnie	pojawiają	się	genealogie,	ale	wymieniani	są	mężczyźni,	
bo	 ówczesna	 kultura	 była	 patriarchalna	 (dopiero	 w	 Nowym	 Testamencie	
podawane	są	kobiety).	Młode	dziewczyny,	dziewice,	niezamężne,	przedstawiane	
																																																													
1	Por.	J.	Slawik,	O	rolach	kobiet	w	Starym	Testamencie	(Biblii	Hebrajskiej)	[w:]	Rocznik	

Teologiczny	ChAT,	Zeszyt	1-2,	Warszawa	2012,	s.	12-19.	
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są	 jako	 bezbronne	 istoty.	 Chociaż	 prawo	 Mojżeszowe	 chroniło	 kobietę	 przed	
przemocą,	jednak	nie	miała	ona	prawa	opuścić	męża.	Podobnie	było	w	przypadku	
niewierności:	 kiedy	 już	 doszło	 do	 cudzołóstwa,	 to	 największą	 karę	 ponosiła	
kobieta,	której	 zwykle	groziło	ukamienowanie.	Mężczyzna	był	 traktowany	dużo	
łagodniej	 i	 najwyżej	 karany	 był	 chłostą.	 Jednak	 dzieci	 miały	 równie	 mocno	
szanować	zarówno	ojca,	jak	i	matkę.	Kobieta	przede	wszystkim	postrzegana	była	
jako	 potencjalna	 żona	 –	 ta	 dobra	 (np.	 Sara	 czy	 Rut)	 lub	 zła	 (Rebeka,	 Izebel),	
oceniana	 przez	 pryzmat	 macierzyństwa	 bądź	 jego	 braku.	 Za	 największe	
przekleństwo,	jakie	mogło	spotkać	kobietę,	uchodził	brak	dzieci.	W	praktyce	życia	
codziennego	oznaczało	to	również	biedę	 i	samotność.	 Istniał	 tylko	 jeden	obrzęd	
religijny,	 który	 sprawowała	 wyłącznie	 kobieta:	 była	 to	 ofiara	 zanoszona	 po	
urodzeniu	 dziecka.	 Po	 dniach	 „oczyszczenia”	 był	 to	 baranek	 przyniesiony	
kapłanowi	 na	 ofiarę	 całopalną	 lub	 synogarlice	 albo	 dwa	 młode	 gołębie,	 w	
przypadku	kobiet	uboższych.	

Dla	Izraelitów	niezwykle	ważne	
było	 małżeństwo	 i	 na	 kartach	
Biblii	 można	 znaleźć	 swoisty	
ideał	 żony.	 Idealna	 kobieta,	
żona	właśnie	to	taka,	która	jest	
dobra	dla	męża,	 a	 z	 kolei	 żona	
kłótliwa	 jest	 „niczym	 rynna	
cieknąca”	 –	 jak	 czytamy	
w	 księdze	 Przypowieści	
Salomona	 (Prz	 19,	 13).	 Dalej	
napisano,	 że	 „roztropna	 żona	
jest	 darem	 Pana”	 (Prz	 19,	 14).	
W	tej	samej	księdze	znajdujemy	
poemat	 o	 dzielnej	 żonie	 (Prz	 31),	 która	 dba	 o	 jedzenie	 dla	 rodziny,	 wytwarza	
odzież,	nie	jest	samolubna	i	odczuwa	bojaźń	Bożą.	Dobra	żona	ma	też	przełożenie	
na	dobrą	pozycję	męża	w	lokalnej	wspólnocie2.	

Mimo	zależności	od	mężczyzn	w	Biblii	znajdują	się	też	opisy	kobiet	wyłamujących	
się	 z	 tych	 stereotypów.	 Dotyczyło	 to	 zawłaszcza	 kobiet	 przedsiębiorczych	
i	biorących	życie	we	własne	ręce	–	m.in.	Jokebed	(żona	Amrama,	matka	Aarona,	
Mojżesza	 i	Miriam),	Debora	 (prorokini	 i	 przywódczyni	wojsk,	 nazwana	 „matką	
Izraela”,	wspomniana	w	Księdze	Sędziów	jako	jedyna	kobieta,	która	sprawowała	
sądy	 w	 Izraelu)	 czy	 Estera	 (królowa,	 bohaterka	 Księgi	 Estery).	 Oprócz	 nich	
znanymi	prorokiniami	ze	Starego	Testamentu	były:	Chulda,	żona	Szalluma	(2	Krl	

																																																													
2	Słownik	tła	Biblii,	(red)	J.	I.	Packer,	M.	C.	Tenney,	Oficyna	Wydawnicza	„Vocatio”,	
Warszawa	2007	s.	343.	
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20,	14-21)	czy	Miriam,	siostra	Mojżesza	czuwająca	nad	jego	losem	(2	Mż	15,	20-
21).	

Wbrew	pozorom	dobrymi	kobietami	nie	są	tylko	niewiasty	o	dobrym	życiorysie.	
Nierządnice,	 czyli	kobiety	 trudniące	się	prostytucją,	bywają	w	Biblii	ukazywane	
w	 pozytywnym	 kontekście.	 Warta	 uwagi	 jest	 historia	 Tamar	 (z	 hebrajskiego	
oznacza	 „palma”).	Księga	Rodzaju	podaje,	 że	wkrótce	po	 sprzedaniu	do	niewoli	
swojego	brata	Józefa,	Juda	opuścił	swoich	braci	i	ożenił	się	z	córką	Kananejczyka	
o	imieniu	Szua.	Miał	z	nią	dwóch	synów	o	imionach	Er	i	Onan.	Gdy	synowie	dorośli,	
wziął	 dla	 Era	 żonę	 o	 imieniu	 Tamar.	 Jednak	 Er	 zmarł	 nie	 zdążywszy	 spłodzić	
potomstwa,	a	jego	śmierć,	według	Biblii	była	karą	za	grzechy.	Wówczas	zgodnie	
z	prawem	lewiratu	drugi	syn	Onan	miał	przejąć	obowiązki	małżeńskie	brata,	ale	
nie	chciał	spłodzić	potomstwa	ze	szwagierką	wiedząc,	że	nie	będzie	uznane	za	jego	
własne.	Wkrótce	zmarł,	a	Juda	obiecał	Tamar	trzeciego	syna	–	Szelę,	gdy	dorośnie.	
Jednak	nie	dotrzymał	obietnicy.	Po	śmierci	żony	Juda	udał	się	do	miasta	Timna,	
gdzie	strzyżono	jego	owce.	Gdy	o	jego	podróży	dowiedziała	się	Tamar,	także	udała	
się	 w	 tamtym	 kierunku.	 Wiedziała,	 że	 Juda	 nie	 zamierza	 dotrzymać	 obietnicy,	
postanowiła	dojść	swego	prawa	na	drodze	podstępu.	Przebrana	nie	do	poznania	
usiadła	przy	bramie	wiodącej	do	miasta	Enaim.	Kiedy	 Juda	tamtędy	przejeżdżał	
nie	rozpoznał	jej,	gdyż	miała	zasłoniętą	twarz.	Wziął	ją	za	prostytutkę	świątynną	
i	zaproponował	koźlątko	ze	swojego	stada	w	zamian	za	usługę.	Tamar	wyraziła	
zgodę,	 ale	 zażądała	 zastawu	 –	 jego	 sygnetu,	 laski	 i	 sznura	 (insygnia	 naczelnika	
szczepu).	 Kiedy	 jakiś	 czas	 później	 Juda	 wysłał	 swojego	 przyjaciela	 Chirę,	 by	
dostarczył	 obiecane	 koźlątko	 i	 odebrał	 zastaw,	 ten	 nie	 mógł	 już	 jej	 znaleźć.	
Mieszkańcy	 miasta	 też	 nie	 słyszeli	 o	 żadnej	 nierządnicy	 sakralnej.	 Po	 trzech	
miesiącach	doniesiono	Judzie,	że	jego	synowa	jest	w	ciąży.	Juda	oburzony	tym,	że	
Tamar	dopuściła	się	"czynów	nierządnych"	nakazał	ją	spalić.	Wówczas	ona	posłała	
mu	 jego	 sygnet,	 sznur	 i	 laskę	 informując,	 że	 należą	 do	 mężczyzny,	 z	 którym	
współżyła.	Juda	rozpoznawszy	swoje	rzeczy	zawstydził	się	i	cofnął	swój	rozkaz.	

Innym	ciekawym	przykładem	jest	prostytutka	Rachab,	która	pomogła	w	zdobyciu	
Jerycha.	 Przyjęła	 u	 siebie	 dwóch	 zwiadowców,	 wysłanych	 w	 celu	 rozeznania	
obronności	 Jerycha.	 Gdy	 ich	 pilnie	 poszukiwano,	 ona	 dała	 im	 schronienie.	
W	nagrodę	za	to	razem	z	rodziną	ocalona	została	w	czasie	rzezi,	jaka	nastąpiła	po	
zdobyciu	miasta	przez	Izraelitów.	Oprócz	tych	pozytywnych	przykładów	pewnej	
samodzielności	 i	 przedsiębiorczości	 kobiet,	 znajdujemy	 też	 złe	 kobiety,	
namawiające	mężczyzn	do	złego	np.	żona	Potyfara	(Egipcjanka,	która	próbowała	
uwieść	Józefa)	czy	Dalila,	która	podstępnie	zdobyła	sekret	siły	Samsona.		

Kobietą,	której	poświęcono	na	kartach	Starego	Testamentu	nieco	więcej	uwagi	jest	
Sara,	 żona	 Abrahama	 (zmieniła	 je	 z	 Saraj,	 słowo	 Sara	 oznacza	 „pani”	 lub	
„księżniczka”).	Kiedy	wędrując	po	Egipcie,	Abram	przedstawiał	swoją	żonę	 jako	
siostrę,	zabrano	ją	do	pałacu	faraona.	Nie	sprzeciwiła	się	temu,	była	posłuszna	woli	
męża	(1	Mż	12,	10-20).	Jako	dobra	żona	pragnęła	zapewnić	mężowi	potomstwo,	
a	 będąc	 bezpłodną,	 odwołała	 się	 do	 ówczesnej	 praktyki,	 która	 uznawała,	 że	
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OGRÓD	kojarzy	się	nam	
z	 miejscem	 pięknym,	
pełnym	 harmonii,	
pielęgnowanym,	pełnym	
pięknej	 przyrody	
i	 przede	 wszystkim	
bezpiecznym,	 bo	 słowo	
OGRÓD	 pochodzi	 od	
ogrodzenia.	 Różne	
zabytkowe	 księgi	

opisują	stare	ogrody	na	terenach	biblijnych.	Na	pewno	do	stworzenia	
ogrodu	 potrzebna	 była	 żyzna	 gleba	 i	 przede	 wszystkim	 woda.	
W	 starożytnym	 Egipcie	 znane	 było	 nawadnianie	 pól	 specjalnymi	
kanałami	 a	 w	 Grecji	 i	 Rzymie	 skomplikowanymi	 systemami	
akweduktów.	 Ogrody	 były	 ogrodzone	 wysokim	 murem	 i	 miały	
kształt	prostokąta	lub	kwadratu.	W	centrum	najczęściej	znajdowała	
się	sadzawka,	która	była	otoczona	pięknymi	kwiatami.	

Na	 przestrzeni	 wieków	 artyści	
zastanawiali	się	wiele	razy	jak	mógł	
wyglądać	 rajski	 ogród.	 Temat	
Biblijnego	 Edenu	 pojawia	 się	
w	 malarstwie	 wielokrotnie.	
O	rajskim	ogrodzie	Biblia	wspomina	
wiele	 razy.	 Zawsze	 kojarzy	 się	
z	miłością,	 szczęściem,	 dobrobytem,	 beztroską	 i	 sytością.	Na	 takie	
piękne	 ogrody,	 na	 terenach	 otoczonych	 pustyniami,	 mogli	 sobie	
pozwolić	 tylko	 królowie.	 Ogród	 w	 Biblii	 nazywany	 jest	 rajem,	
ogrodem	 Bożym,	 Edenem,	 Ogrodem	 Pana	 i	 Ogrodem	 Niebieskim.	
Stary	 Testament	 podaje,	 że	 stwórcą,	 właścicielem	 i	 jednocześnie	
ogrodnikiem	 jest	 Pan	 Bóg,	 który	 pozwolił	 w	 ogrodzie	 zamieszkać	
ludziom	i	korzystać	z	jego	dobrodziejstw.	

Zastanówmy	się:	Czy	możemy	dziś	uważać,	że	Biblijnym	Ogrodem	
jest	 przyroda,	 która	nas	 otacza,	 a	Adamem	 i	Ewą	 jesteśmy	my?	 Ja	
i	 Ty?	 Czy	 możemy	 być	 ogrodnikami	 w	 Ogrodzie	 Bożym?	 W	 jaki	
sposób	możemy	dbać	o	przyrodę?	
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Dodatek	dziecięcy	do	
biuletynu	„Nasza	Parafia”		

rok	V	nr	2/2018	
Ewangelicko	–	Augsburska	Parafia	Wniebowstąpienia	

Pańskiego	w	Warszawie	
	

Wiosna	budzi	rośliny	

Zima	to	czas,	gdy	rośliny	idą	spać.	Przykryte	jesiennymi	liśćmi	i	białą	
puchową	 kołderką	 ze	 śniegu.	 Przychodzi	 marzec,	 gdy	 mrozu	 jest	
coraz	 mniej	 i	 wtedy	 śnieg	 znika.	
Rośliny	 zaczynają	 się	 budzić.	
Najpierw	nieśmiało	a	później	 coraz	
mocniej	 wychylają	 się	 spod	 ziemi	
małe,	jasne	kiełki	traw,	na	gałęziach	
pękają	brązowe	łupinki	pączków,	by	
wreszcie	otworzyć	przyszłe	zielone	
listki.		

Wyobrażacie	sobie	świat	bez	roślin?	Bez	drzew,	traw	i	lasów?		

Okazuje	się,	 że	Biblia	 jest	księgą,	która	
sporo	 opowiada	 o	 świecie	 roślin.	 Już	
sama	historia	stworzenia	świata	i	ludzi	
związana	 jest	 z	 niezwykłym	 ogrodem	
zwanym	 Eden.	 Naukowcy	 od	 dawna	
zastanawiają	 się	 nad	 tym,	 gdzie	 mógł	
znajdować	się	ten	rajski	ogród	i	jak	mógł	
wyglądać.	 Być	 może	 był	 w	 Babilonii?	
A	 może	 u	 zbiegu	 rzek	 Eufrat	 i	 Tygrys	
w	Mezopotamii?	

	

Lucas	Cranach	starszy,	„Adam	i	Ewa”	
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W	I	Księdze	Mojżeszowej	czytamy	opis,	który	pomoże	nam	sobie	go	
wyobrazić:	Potem	zasadził	Pan	Bóg	ogród	w	Edenie,	na	wschodzie.	
Tam	umieścił	człowieka,	którego	stworzył.	I	sprawił	Pan	Bóg,	że	
wyrosło	z	ziemi	wszelkie	drzewo	przyjemne	do	oglądania	i	dobre	
do	 jedzenia	 oraz	 drzewo	 życia	 w	 środku	 ogrodu	 i	 drzewo	
poznania	dobra	i	zła.	A	rzeka	wypływała	z	Edenu,	aby	nawodnić	
ogród.	Potem	rozdzielała	się	na	cztery	odnogi.	
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