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Bóg mówi do Ciebie indywidualnie i tylko Ty możesz ten głos usłyszeć. Musisz jednak pytać
(modlić się) i w ciszy uważnie słuchać.
Werset przytoczony we wstępie mówi o poszukiwaniu tych, którzy w imieniu Zbawiciela pójdą i będą
głosić Dobrą Nowinę. Powszechnie uważa się, że mamy obecnie kryzys powołań, czyli będzie coraz
mniej duchownych. Czy to oznacza, że świat coraz mniej potrzebuje Ewangelii? A może to Bóg zaniedbał
się w powoływaniu i wysyłaniu uczniów? Wiem, że problem leży po naszej stronie. Nie modlimy się
o tych, którzy głoszą. Uważamy, że mają odpowiednie przygotowanie i zapewniony przychód, więc dają
sobie radę z zadaniem. A my duchowni coraz częściej zapominamy o tym, do czego jesteśmy powołani.
Zajmujemy się innymi pilnymi i ważnymi sprawami. Może wystarczyłoby czasami podzielić się częścią
obowiązków z innymi członkami zboru. Z pewnością powinniśmy pilnować modlitwy i głoszenia
Ewangelii. Powinniśmy też prosić o modlitwę, podobnie jak czynił to ap. Paweł o odwagę do śmiałego
zwiastowania.
Niezbyt często modlimy się o to, by Pan posyłał swoich robotników. Może dlatego, że nie widzimy takiej
potrzeby. Wydaje się nam, że świat sobie świetnie radzi bez ingerencji Boga, a jednocześnie
z przerażeniem obserwujemy tendencje pojawiające się wokoło nas. Tyle złości, nienawiści, braku
wzajemnego zrozumienia, wykluczania pojedynczych osób i całych grup. Strach przed milionami
uchodźców. Wojny, głód, nędza, która zmusza do ucieczki. Czy brakuje powodów do modlitwy?
Kryzys powołań to nie kryzys braku przestrzeni służby. To kryzys modlitwy i odnajdywania
swojego powołania. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi jest powołanych do służby głoszenia
w imieniu Chrystusa, ale z jakiegoś powodu nie odpowiadają na Boże wołanie.

Informator Parafii Ewangelicko–
Augsburskiej Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie
Nr 2 (201) marzec - kwiecień 2019 roku
Hasło miesiąca: Jezus Chrystus mówi: Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni
aż do skończenia świata (Mt 28, 20).

Jezus Chrystus zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność
rozświetlił przez Ewangelię (2 Tm 1, 10b).

Nie zapominajmy o modlitwie za duchownych. Tych, którzy obecnie prowadzą nasze Zbory, jak
i tych, którzy obejmą je w przyszłości.

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!
Z radością płynącą z odkrywania tajemnicy
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa pragniemy
przekazać najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pogody ducha oraz bezcennej Bożej łaski. Niechaj
pokój płynący ze Świąt Wielkiej Nocy przenika naszą
codzienność, rozprasza niepokoje życia i nadaje sens
naszym życiowym trudom.

Zachęcam więc nas wszystkich do modlitwy o powołania do służby głoszenia Ewangelii. Zachęcam do
tej modlitwy każdą i każdego z nas, ale także grupy modlitewne. Wierzę, że gdy uzgodnimy „prośby
nasze Bóg nas wysłucha.” Zachęcam do modlitwy o wszystkie osoby, które muszą zadecydować jakie
wybrać szkoły, studia czy zawód.
A jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie co robić w życiu, zachęcam do pytania i słuchania odpowiedzi
Ducha Świętego. Zastanów się, czy przypadkiem Jezus nie wzywa cię do tego, by iść w Jego ślady i wraz
z Nim nieść Dobrą Nowinę?
Wasz w Chrystusie
Bp Jerzy Samiec

Życzymy, by ten dar pokoju, który wypływa z żywej
więzi z Panem i Zbawicielem, mógł być udziałem
każdej i każdego z nas oraz by budził głęboką
nadzieję, która zawiera w sobie obietnicę odnowy człowieka i świata oraz
lepszej przyszłości!
Krzyż „Drzewo życia”

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Puławska 2a, 02-566 Warszawa, tel. 22 849 77 05
godziny pracy kancelarii: pn, pt: 10:00–13:00, wt, śr, czw:
15:00–18:00, ndz: 11:30–12:30
www.pulawska.luteranie.pl, email: pulawska@luteranie.pl

nr konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315
©Nasza Parafia – Informator Parafii Ewangelicko–Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Redaguje zespół: ks. dr Dariusz Chwastek, Jolanta Janowska, Małgorzata Weigle, Marta Zachraj.
Koordynator numeru: Jolanta Janowska, korekta: Bożena Giemza, skład: Dagmara Maciuszko.
Na parafialnej stronie internetowej istnieje możliwość pobrania informatora. Będziemy Państwu wdzięczni za
przekazywanie wszelkich uwag i propozycji dotyczących pisma na adres mailowy parafii.
40

Z radosnym Alleluja pozostają,

ks. dr Dariusz Chwastek

Paweł Niemczyk
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Dk. Marta Zachraj

Kazanie pasyjne
Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym
sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty,
i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły
do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! Kto wie, może pożałuje i zlituje się,
i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów
Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie
zgromadzenie! Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych,
zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory,
a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między
przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie
wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego
mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął
gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan,
i rzekł do swojego ludu: Oto Ja ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i tym się nasycicie.
I już was nie wystawię na hańbę między narodami (Jl 2,12-19).
Siostry i Bracia w Chrystusie,

Módlmy się o powołania – list pasterski Biskupa Kościoła
Drodzy uczniowie, drodzy maturzyści
Drogie siostry i bracia w Chrystusie,
Każdy młody człowiek staje w pewnym momencie przed koniecznością dokonania ważnych wyborów
dotyczących swojej przeszłości. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o modlitwę. Módlmy się o to,
aby Pan dał im mądrość podczas egzaminów, ale także wskazówki podczas poszukiwania
odpowiedzi na ważne pytania. Módlmy się, aby w ewangelickim rozumieniu tego pojęcia, dawał
im dar odnajdywania swego powołania. Módlmy się także, aby Pan powoływał kolejne osoby do
głoszenia Ewangelii i do służby w Kościele.
Modlitwa to ważny element życia chrześcijańskiego. Towarzyszy nam zawsze, szczególnie jednak
w sytuacjach trudnych, gdy się boimy, czujemy zagrożenie lub poszukujemy odpowiedzi na nurtujące
nas pytania.
Proszę Was, aby tej modlitwie towarzyszył nam werset: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje”. Mt 9, 3738
Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie o to, kim mają być
w przyszłości? Czym powinni zajmować się w dorosłym życiu? Reforma szkolnictwa sprawiła, że po
raz pierwszy trzeba na te pytania odpowiedzieć już w wieku 14 lat. Oczywiście później można jeszcze
korygować swoje wybory. Kolejne decyzje, które już zdecydowanie bardziej wpływają na przyszłe losy
człowieka, pojawiają się w okresie egzaminów maturalnych. Może niektórzy od dawna mają
sprecyzowane plany, wiedzą czym chcą się zajmować, ale pewnie nie wszyscy.
W jaki sposób znaleźć właściwą drogę? Warto skorzystać z pomocy różnych doradców, którzy
w bardziej lub mniej profesjonalny sposób pomogą przeprowadzić dogłębną analizę zainteresowań,
preferencji zawodowych i zdolności po to, by wskazać możliwe kierunki studiów. Rozpoznanie swoich
mocnych stron jest kluczowe w procesie planowania życia zawodowego. Przecież to prawdziwe
szczęście robić w życiu coś, co się lubi i jeszcze można w ten sposób zarabiać na życie.
W 2017 r. zobaczyłem na Słowacji plakat zachęcający do podjęcia studiów teologicznych, który
zawierał motto: „To nie praca, to powołanie.” Bardzo ważne jest rozpoznanie swojego powołania.
W poszukiwaniu powołania niezbędne jest oczywiście poznanie siebie, ale najistotniejsze jest
odkrywanie tego, do czego Bóg mnie posyła. Znane jest zdanie, że Bóg nie powołuje tylko uzdolnionych,
ale uzdalnia powołanych.

Zapewne wszyscy wiemy, z czym kojarzy się Środa Popielcowa. Ze skruchą za
nasze grzechy, z żalem za przewinienia, których dopuściliśmy się przeciwko Bogu
i bliźnim. Dlatego ten dzień nosi nazwę dnia Pokuty. Dla wszystkich chrześcijan
jest to ważny czas, ale skupienie się na pokucie powinno być szczególnie ważne
dla nas – luteranek i luteranów. Historię naszego Kościoła wywodzimy od
wystąpienia Lutra, od przybicia jego 95 tez przeciwko odpustom do drzwi
kościoła zamkowego w Wittenberdze. Pierwsza z nich mówi: „Gdy Pan i Mistrz
nasz Jezus Chrystus mówi: pokutujcie, to chce aby całe życie wiernych było
nieustanna pokutą”.

Nie wiem czy współcześnie modne jest myślenie o swoim powołaniu, czy młodzi nie wolą o wszystkim
sami decydować? Powołanie jednak nie pozbawia nas wolności wyboru, ale daje większą przestrzeń
dla tego wyboru. Szukanie powołania wiąże się z modlitwą i słuchaniem, oczekiwaniem na odpowiedź.
Potrzebne jest wyciszenie i cierpliwość. My ewangelicy wierzymy, że Bóg powołuje do różnych
zawodów. Każdy wykonywany zawód powinien wypływać z powołania. Jak je rozpoznać? Należy
usłyszeć Boży głos. Pewnie zadacie pytanie: „Tylko jak to zrobić?”. Trudno dać jednoznaczną
odpowiedź na to pytanie, bo Bóg przemawia w bardzo różny sposób, nie jest niczym ograniczony.
Czasami to On daje głębokie przekonanie o tym, jaką drogę wybrać. Czasami używa ludzi, którzy
niezależnie od siebie podsuwają jakąś myśl, zadają naprowadzające pytania. Czasami są przed nami
zamykane drzwi, a wtedy inne się otwierają. Czasami może to być wykład, artykuł, kazanie, które
przemówi do nas w niezwykły sposób. Warto otworzyć się na sytuacje, w których przemawia do
nas Duch Święty, wprowadza nas we „wszelką prawdę” i „wszystkiego nas uczy”. Oznacza to, że
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Chrzest
W sobotę 13 kwietnia br. odbył się chrzest Tytusa KARBOWSKIEGO – syna
Moniki MENDROCH-KARBOWSKIEJ i Patryka KARBOWSKIEGO.

* * *

Z żałobnej karty
W poniedziałek 11 marca 2019 r. pożegnaliśmy śp. Kazimierza ROZBRÓJA,
który zmarł 6 marca 2019 r. w wieku 76 lat.
W czwartek 14 marca 2019 r. pożegnaliśmy śp. Witolda MAZURKIEWICZA,
który zmarł 8 marca 2019 r. w wieku 63 lat.

* * *
11 kwietnia minęła kolejna rocznica tragicznej
śmierci naszego nieodżałowanego Proboszcza,
ks. gen. Adama Pilcha.
Trudno uwierzyć, że minęło już 9 lat.
Pamiętamy. To nadal boli.
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Pokuta za grzechy, błaganie o odkupienie win, samo rozumienie winy to są
tematy, które nierozłącznie wiążą się z czasem pasyjnym. Tekst jaki znajdujemy u
proroka Joela zdaje się to potwierdzać: Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście
święty post, zwołajcie zgromadzenie! Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między
przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie (…). Jest
jednak pewien problem. W Dniu Pokuty, u progu czasu pasyjnego znajdujemy
tekst biblijny, który niekoniecznie mówi o pokucie. A raczej nie o takiej, jaką
sobie wyobrażamy. Słowa te mówią wprawdzie o błaganiu, o wołaniu do Boga o
zmiłowanie się, jednak nigdzie nie ma mowy o winie. Nie ma zbrodni, nie może
być i kary.
Księga proroka Joela należy do bardzo krótkich – ma jedynie trzy rozdziały.
Opowiadają one o pladze szarańczy i innych owadów, która nawiedziła Judeę.
Pierwsza część księgi (Jl 1,10–12) zawiera apokaliptyczne opisy tragedii,
nieurodzaju i głodu, jaki nastanie. Dla wielu ludzi ta katastrofa oznaczała śmierć.
Prorok, jak wszyscy ludzie tamtej epoki, uważa, że nic się nie dzieje
przypadkowo. Plagę musiał zesłać Bóg. Dlatego woła: Ach! Cóż to za dzień! Bo
bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zagłada od Wszechmogącego. Dzień Pana,
jom Jahwe, to dzień sądu. Jeszcze nie istniała księga Objawienia Jana ze swoją
rozbudowaną wizją końca świata, a i tutaj znajdujemy opis, który może natchnąć
grozą. Ale przecież dzień sądu oznacza, że Bóg będzie oceniał. Ta plaga ma być
takim Bożym sądem i choć niemal połowa ze słów Joela to słowa opisujące tę
straszną klęskę, to nie ma w nich nic o winie. Wszyscy inni prorocy, którzy
nawołują do opamiętania, by uniknąć zagłady, gdy nadejdzie dzień sądu,
szczegółowo opisują winę i wskazują na to, co trzeba zmienić. Joel tego nie robi.
On opisuje ten straszny kataklizm i woła, by zwołać zgromadzenie ludu Bożego.
Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie!
Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej
komnaty! Wszyscy mają wziąć udział, nie poszczególni ludzie, nie czyniący zło,
ale wszyscy: starsi, dzieci, nawet niemowlęta. Nawet świeżo poślubieni
małżonkowie mają przerwać noc poślubną i wziąć udział w tych uroczystościach
błagalnych. Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem
i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego
dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich
ludów: Gdzie jest ich Bóg? Gdzie zatem był Bóg, który dopuścił, a według Joela
może nawet spowodował, tę plagę? Kim jest Bóg, który dopuszcza, a może
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powoduje, tyle cierpień? We wcześniejszych wierszach jest napisane: Wszakże
jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście,
płaczu i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do
Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen
litości, i żal mu karania!
Co to znaczy? Z jednej strony nadchodzi straszny dzień sądu, z drugiej, Bóg jest
łaskawy, miłosierny, nierychły do gniewu, pełen litości i niechętny karaniu.? Czy
Bóg jest jak szantażujący emocjonalnie ojciec lub matka, tworzy problemy,
straszy karą, by ostatecznie przypisać sobie zasługę, gdy kara jest mniejsza?

możesz zagłębić ten temat na międzynarodowej wymianie dla dziewczyn. Jeśli nie
na wszystkie pytania znasz odpowiedzi, możesz je poznać również w trakcie tego
wydarzenia, które odbywa się pod hasłem „AllRight Girls”. Zapraszam Cię
serdecznie!
Termin 26 lipca – 05 sierpnia 2019 roku. W wymianie mogą wziąć udział
dziewczyny w wieku od 14-19 lat, koszt: 200 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie swoich zgłoszeń na
adres marta.zachraj@gmail.com do 20 maja ( związane jest to z kosztem zakupu
biletów lotniczych).

Nie, Siostry i Bracia, prorok Joel wskazuje na coś niezwykle ważnego, czego łatwo
w przeżywaniu czasu pasyjnego nie dostrzec. W poście skupiamy się na sobie, na
naszych indywidualnych winach. Tak jak dla wielu post to głównie wydarzenie o
charakterze kulinarnym, gastronomicznym, tak dla innych okazja do prywatnych
misteriów ponurego skupienia się na sobie.
A prorok Joel wzywa do czegoś innego. Mówi, że nadchodzi kryzys. Nadchodzą
straszne czasy, śmierć zagląda nam w oczy. Zbierzmy się więc razem!
Zgromadźmy się! Razem przeżywajmy tę grozę i żałobę. Razem błagajmy Boga o
zmiłowanie i zlitowania. Razem prośmy Go o ratunek. Niech każdy przeżywa tę
sytuację, niech to ma wpływ na jego i nasz sposób życia, na nasze emocje. Nikt,
nawet dzieci i nowożeńcy, nie może nie brać udziału. Te działania przynoszę
efekt – Bóg zbawia swój lud. Wołanie uciśnionych, biednych i przerażonych
mieszkańców doprowadza do zmiany: Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją
ziemię i zmiłował się nad swoim ludem.
Siostry i Bracia w Chrystusie, czas pasyjny to okres,
w którym mamy patrzeć w swoje wnętrza, spojrzeć
na siebie bez upiększania. Zastanawiać się nad
swoimi winami i grzechami. Jednakże ludzka
grzeszność to coś więcej niż nasze uczynki, które
ocenilibyśmy jako moralnie złe. Grzeszność nie jest
od nas zależna, ona po prostu w nas jest. Tak jak
nie znamy przyczyn dlaczego szarańcza nawiedziła
Judeę, tak samo nie możemy z grzeszności
zrezygnować. Nie możemy nie grzeszyć. Bo tak
świat jest urządzony, że tam gdzie są ludzie, tam są
relacje, a wśród nich władza i posłuszeństwo,
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***

Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy
w Sorkwitach
Termin turnusu: 21.07-28.07. Cena: 1600 zł, zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

Zakwaterowanie w apartamencie z łazienką, tv, wifi
Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
6 indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych (30min)
6 zajęć grupowych relaksacyjnych- pilates, joga, stretching, zdrowe plecy
(45 min/dzień)
6 zajęć grupowych ogólnousprawniających –ćwiczenia z oporem,
z gumami, z piłkami, nordic walking (45/min/dzień)
Pomiar składu ciała (tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, itd.)
Całodobową opiekę fizjoterapeuty i trenera personalnego
Osoby, które chcą wziąć udział w
turnusie proszę o wpłacenie
zaliczki w wysokości 100 zł do
20 czerwca na nr konta: 48 1140
2004 0000 3102 7781 9769, w
tytule przelewu proszę wpisać
imię i nazwisko uczestnika/ów
turnusu.
Bliższe informacje: 695-779172; 697-920-078.
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Wymień imiona córek Labana, które zostały żonami Jakuba. Jakie nowe imię
otrzymał Jakub od Boga? Kim był Ismael?

Do finału zakwalifikowało się 109 uczestników z pięciu diecezji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, w tym dwie osoby z naszej parafii: Filipina
Dusińska (laureatka) i Michał Weigle (finalista). W trakcie sprawdzania testu
złożonego z 25 pytań, przygotowano prelekcję o działalności Towarzystwa
Biblijnego (p. Małgorzata Platajs) oraz wyświetlono film p.t. "Feliks".
Konkurs zakończył się wręczeniem statuetek i nagród specjalnych. Laureaci trzech
pierwszych miejsc z każdej kategorii wiekowej, otrzymywali statuetki oraz
nagrody. Przyznano nagrody specjalne dla "Superfinalistów" i dla wytrwałych
"Megafinalistów"- za aż dziewięciokrotny(!) udział w konkursie (laptopy i czytniki
książek). Wszyscy uczestnicy, oprócz dyplomu, otrzymali nową Biblię
ekumeniczną z ilustracjami oraz koszulki z konkursowym logo.
Dumna Redakcja

Ogłoszenia
Zaproszenie AllRight Girls
Czy wiesz czym jest pink poverty? Jaka kobieta jest dla Ciebie wzorem do
naśladowania? Czy podzielasz hasło: równa płaca za tę samą pracę? I czy wiesz jak
ważne są prawa kobiet? Jeśli o na te odpowiedziałaś na te pytania twierdząco,
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bogactwo i bieda, tragiczne wybory pomiędzy jednym złem a drugim. Grzeszność
to część naszego człowieczeństwa. To nie musi być nasza wina, bo my świata nie
projektowaliśmy, my na niego przyszliśmy. Nasza moralna wina jest więc zawsze
względna, zawsze wtórna.
Mimo to musimy pokutować. Nie w odniesieniu do konkretnych czynów, choć żal
za dokonane zło jest ważny. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za
świat, w którym żyjemy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze społeczeństwo i
społeczności, do których należymy. Nasze życie to nie tylko my; nasze emocje,
przekonania, myśli i czyny. Zawsze żyjemy w relacji z kimś innym. Dlatego
pokuta oznacza coś więcej niż wewnętrzny żal. Pokuta to gotowość do zmiany
sposobu życia. Tak jak napisał Luter: „Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus mówi:
pokutujcie, to chce aby całe życie wiernych było nieustanna pokutą”. To nie
zamykanie się we własnym mikroświecie, ale empatia, otwartość na bliźniego,
którego możemy skrzywdzić albo krzywdzimy. Pokuta to koniec dla obwiniana
innych, przez który świat i nasze życie są gorsze, i początek zrozumienia, że my,
nasze czyny i zaniechania, też czynią nas współwinnymi. Pokuta to strącenie
siebie z piedestału, dojrzenie, że liczy się coś więcej niż tylko ja i ewentualnie
najbliższe otoczenie. Pokuta to gotowość do czynu, do poświęcenia, tak jak
zgromadzili się Żydzi, by wspólnie wołać o ratunek po przejściu plagi szarańczy.
Pokuta to zrozumienie, że sami z siebie jesteśmy w sidłach grzeszności, że jest
ona częścią tego, kim jesteśmy i że o własnych siłach nie wyrwiemy się z tych
sideł.
Siostry i Bracia, czas pasyjny to wezwanie do spojrzenia w swoją duszę, ale
musimy w niej dojrzeć nie tylko siebie, ale i nasze otoczenie, cały kontekst
naszego życia. Zobaczymy tam swoją grzeszność i rzeczy, których wolelibyśmy,
by w nas nie było. Celem pokutowania nie jest jednak załamanie się pod
wpływem ciężaru win. Pokuta prowadzi do nadziei. Czas pasyjny znajduje swoją
kulminację w krzyżu Chrystusa i zmartwychwstaniu. Pokuta pozwala nam
prawdziwie doświadczyć Krzyż. Nie tylko wiedzieć, czym on jest, nie tylko
rozumieć, że go potrzebujemy, ale doświadczyć całej cudowności, całej
życiodajności Bożego zbawienia. To jest cel czasu pasyjnego i pokuty. Jeżeli
wykorzystamy ten czas, jeżeli doświadczymy go w taki sposób, to zrozumiemy
jak czuli się głodni, przerażeni i upokorzeni Żydzi, wspólnie wołający do Boga o
ratunek, którym odpowiedział Pan […]: Oto Ja ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i
tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami. Amen.
5

Nowe władze Parafii
W niedzielę 31 marca 2019 r. bezpośrednio po nabożeństwie w budynku kościoła
odbyło się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, które dokonało wyboru nowych
władz Parafii. Spośród 339 osób uprawnionych do głosowania, w wyborach udział
wzięło 85 osób co stanowi około 25%.
Ustępująca Rada Parafialna bardzo dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły
się do sprawnego przeprowadzenia wyborów, szczególnie członkom Komisji
Skrutacyjnej.
Zgodnie z zapisami prawa kościelnego, § 30 i 31 Regulaminu Parafialnego
zatwierdzenia wyników wyborów dokonuje Rada Diecezjalna, a następnie, w ciągu
miesiąca od daty zatwierdzenia wyborów nastąpi wprowadzenie w urzędowanie
nowo wybranej Rady Parafialnej co da początek 5-letniej kadencji Rady,
i pozostałych wybranych wraz z nią gremiów parafialnych.

Na koniec, szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie podejście do studenta. Studenci mają
indywidualne wsparcie wykładowców i duszpasterza akademickiego. To, że
student nie nauczył się na egzamin wcale nie oznacza, że mu się nie chciało,
komisja zaczyna pytać się jego kolegów o samopoczucie i czy aby wszystko jest
w porządku. Tak jakby to nie była uczelnia wyższa, lecz rodzina! Biskupi często
pojawiają się na uczelni, by skorzystać z kursów dokształcających i by poznać
studentów jedząc z nimi posiłki w stołówce. Studenci czują respekt w stosunku do
władz Kościoła, ale jednocześnie panuje atmosfera zaufania i przywództwa
opartego na kooperacji w obliczu nowych wyzwań stawianym Kościołom przez
społeczeństwo. O tych wyzwaniach napiszę przy kolejnej okazji.
* Sebastian Madejski, magister teologii ewangelickiej, absolwent Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie, student Luther Seminary w Saint Paul, w stanie Minnesota

Sola Scriptura

Wyniki wyborów do poszczególnych gremiów parafialnych przedstawiają się
następująco (podajemy je w kolejności otrzymania największej liczby głosów):

Już po raz dwunasty, 23 marca, młodzi ludzie
z różnych części Polski, spotkali się w Bielsku
Białej, by wspólnie przystąpić do trzeciego
etapu konkursu organizowanego przez
wydawnictwo Augustana. W tym roku tematem
do wspólnych zmagań stały się fragmenty z 1.
Księgi Mojżeszowej m.in. historie stworzenia
świata, dzieje Noego, Abrahama, Izaaka, Jakuba,
Józefa oraz ich rodzin. Tradycyjne kolejne etapy
konkursu stają się coraz bardziej szczegółowym
sprawdzeniem
wiedzy
ze
znajomości
wybranego tekstu:

Do Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:
Paweł Jung

Jadwiga Reinstein

Krzysztof Weigle

Do Komitetu Parafialnego wybrano następujące osoby:
Filip Niemczyk

Małgorzata Frysz

Anna Barańska

Karolina Folgart

Agnieszka WendeWünsche

Katarzyna
Wielondek-Parol

Paweł Krysiński

Daniel Podżorski

Michalina Gralak

Grażyna Chęć

Jan Patzer

Joanna Sztwiertnia

Emilia Dziubińska
Anna Rybińska
Paweł Folgart
Barbara Walewska
Jerzy Muszyński

Stanisław Szen
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W jaki sposób Bóg zabezpieczył wejście do
ogrodu Eden po wygnaniu z niego ludzi? Jak
Gromadka finalistów obu
warszawskich parafii pod
pomnikiem M. Lutra w Bielsku
Białej.

nazywał się najstarszy syn Adama i Ewy? Jakiej
narodowości była Hagar, niewolnica Saraj?
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Klasycznym programem, który należy ukończyć, by zostać ordynowany lub
ordynowaną na duchownego luterańskiego jest „Master of Divinity”. Prawie 60%
studentów studiuje na tym programie. Co ciekawe, do jego rozpoczęcia należy
ukończyć studia licencjackie, trwające najczęściej trzy lata, sam program „Master
of Divinity” trwa cztery lata: dwa lata kursów teologicznych i filologicznych, rok
praktyk w jednej z parafii (tzw. „internship”), a następnie rok na przygotowanie
się do egzaminów kościelnych rozłożonych w czasie na serię spotkań z władzami
Kościoła i profesorami. Ukończenie studiów wiąże się z ordynacją na prezbitera
Kościoła luterańskiego. Jest to więc droga długa i całkiem wyboista.
Studenci „Master of Divinity” nie piszą pracy magisterskiej, jednak mają do
wykonania bardzo dużo praktycznych projektów w parafiach i zborach. Życie
studenta teologii luterańskiej w Stanach Zjednoczonych to ciągłe pisanie
projektów, prowadzenie rozmów duszpasterskich, organizowanie nabożeństw,
głoszenie kazań, prowadzenie grup młodzieżowych, spotkań biblijnych, czy też
służba w szpitalu jako duszpasterz w ramach kursu psychologii klinicznej.
Praktycznie nie ma na nic czasu jak tylko na pracę w parafii, lokalnym
warzywniaku lub kawiarni, by spłacić czesne, które jest bardzo wysokie! Rok
studiów kosztuje, w zależności od programu, od 20 do 30 tysięcy dolarów! Dlatego
studenci podejmują pracę lub zaciągają kredyty.
Czas wolny jest wypełniony czytaniem stosów książek teologicznych.
Z uśmiechem wspominam studentów teologii w Polsce marudzących, że muszą
przeczytać w ramach egzaminu jakąś książkę prof. Wiktora Niemczyka, która choć
ciężka w lekturze, zawiera miejscami interesujące fakty. Student amerykański
musi przeczytać co najmniej dziesięć lektur na jeden przedmiot, a przedmiotów na
jeden semestr jest od trzech do czterech. Czy to dobrze? Pewien mój znajomy
narzekał, że „czyta się te książki i czyta, w wolnych chwilach, podczas posiłku
w stołówce lub podczas przerwy między wykładami. Czyta się je tak szybko, że nie
ma czasu na zastanowienie się nad ich treścią”.
Mimo to studia są bardzo praktyczne. Na temat przeczytanych książek studenci
żywo dyskutują, zarówno na zajęciach jak i na forach internetowych podpiętych
do kursu. Trzeba się zgłaszać, zadawać pytania, odpisywać na komentarze
i formułować własne wnioski. Okazuje się, że nie ma gotowej wiedzy do
przyswojenia (skryptu na egzamin zrobionego przez starszych kolegów),
amerykański student sam uczy się myśleć krytycznie, uczy się zmagać z tekstem
biblijnym, słucha innych zanim wyrazi własne zdanie na jakiś temat.
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Zastępcami zostali: Marek Jędrzejowski, Marta Kozak-Gołębiowska, Jacek Rózga,
Maciej Pietraszczyk, Ewa Rządkowska
Do Rady Parafialnej wybrano następujące osoby:
Michał Hucał

Dagmara Maciuszko

Anna Siekacz

Małgorzata Weigle

Jolanta Janowska

Jerzy Rdzanek

zastępcami zostali: Beata Adamiak, Grzegorz Żarnecki
Wyborom przewodniczył proboszcz ks. dr Dariusz Chwastek. Protokołowała
Sekretarz Rady Parafialnej Łucja Cholewik. Nowo wybranym władzom Parafii
ustępująca Rada Parafialna życzy wiele sił do pracy, mądrości i Bożego
prowadzenia przez całą kadencję.
Rada Parafialna

Ks. dr Dariusz Chwastek

Wielkanoc
A gdy skończył się sabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria
Magdalena i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. Nagle nastąpiło wielkie
trzęsienie ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamień
i usiadł na nim. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. Strażnicy
na jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie
bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu,
zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed
wami do Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. Odeszły więc
szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego
uczniom. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś
podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. Wtedy Jezus im powiedział:
Nie bójcie się! (Mt 28, 1-10a – Biblia Ekumeniczna).
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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.

Sebastian Madejski*

Studia teologiczne w USA
oczami polskiego studenta
Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie!
Zgodnie z podstawową prawdą chrześcijaństwa, Zmartwychwstanie Jezusa jest
zwycięstwem nad wszelką śmiercią. Świadczą o tym obrazy ewangeliczne:
odsunięty kamień, pusty grób, aniołowie. Ostateczna rozprawa z mocami piekieł
jest już za nami. Zanim jednak mogliśmy się wznieść do prawdy
o Zmartwychwstaniu, musieliśmy wcześniej przyjąć do wiadomości śmierć Jezusa.
Gdyby nie ten świadomy czas powagi pasyjnej, nie wiedzielibyśmy, z czego
właściwie mamy się radować. Gdyby nie męka i śmierć naszego Zbawiciela, nasze
ludzkie położenie byłoby nie do pozazdroszczenia. Gdyby nie Wielki Piątek nie
byłoby też Wielkanocy ani powodów do radości!
Drodzy, dziś już wiemy, że dokonało się coś niepowtarzalnego: oto potężny kamień
jest odsunięty, grób opustoszał, bo Jezus z Nazaretu powstał z martwych, czyli nie
ma Go w miejscu, gdzie w Wielki Piątek został złożony! Okazało się, że Ten,
o którym myślano, że przestał istnieć, bo został zabity, jednak żyje! Z-martwychwstał Chrystus, a w Nim moc grzechu i śmierci zostały ostatecznie pokonane.
Cierpienie i śmierć Jezusa, paradoksalnie, stały się bramą wiodąc do Jego chwały!
Odtąd życie triumfuje! Zmartwychwstały Jezus znów wychodzi ludziom – nam
również! – na spotkanie.
8

Przyszli
duchowni
Kościoła
EwangelickoLuterańskiego w Ameryce (ELCA) studiują
w seminariach rozlokowanych w różnych częściach
Stanów Zjednoczonych. Uczelni jest dokładnie siedem,
w: Saint Paul w Minnesocie, Chicago w stanie Ilinois,
jest zjednoczone seminarium w Gettysburgu
i Filadelfii, w stanie Pennsylwania, Columbia w stanie
Karolina Południowa, Berkley w Kalifornii, Columbus
w Ohio i Dubuque, w stanie Iowa.
Jeśli chodzi o mnie, to najlepiej znam Luther Seminary w Saint Paul, gdzie studiuję
teologię praktyczną w ramach programu „Master of Theology”. Seminarium
w Minnesocie jest największym seminarium ELCA - liczy obecnie 490 studentów
teologii – mimo, że w swojej nazwie i przynależności konfesyjnej jest silnie
luterańską uczelnią, to jednak kształci też duchownych innych tradycji:
episkopalnej, metodystycznej, ewangelicko-reformowanej (prezbiteriańskiej)
oraz baptystycznej, a nawet adwentystycznej. Można więc śmiało stwierdzić, że
jest to uczelnia bardzo ekumeniczna i globalna, jak sam jej status dumnie głosi:
„Luther Seminary kształci przyszłych liderów wspólnot chrześcijańskich,
powołanych i wysłanych przez Ducha Świętego do świadczenia zbawienia
w Jezusie Chrystusie i do służby w Bożym świecie”.
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1991 rok (28 lat temu) Jean Meeus (belgijski matematyk i astronom) w książce
"Astronomical Algorithms" przedstawił inny sposób obliczania daty świąt na
podstawie liczby danego roku, bez używania tabel.
Wystarczy podać dowolny rok, a otrzymamy numer miesiąca i dnia świąt, według
kalendarza juliańskiego:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzielimy liczbę roku przez 4 i otrzymujemy resztę a.
Dzielimy liczbę roku przez 7 i otrzymujemy resztę b.
Dzielimy liczbę roku przez 19 i otrzymujemy resztę c.
Dzielimy (19 × c + 15) przez 30 i otrzymujemy resztę d.
Dzielimy (2 × a + 4 × b – d + 34) przez 7 i otrzymujemy resztę e.
Miesiąc = zaokrąglenie w dół (d + e + 114) : 31.
Dzień = reszta z dzielenia (d + e + 114) przez 31 plus 1
Powstałą datę należy jeszcze przekonwertować :) do kalendarza
gregoriańskiego i dopiero otrzymamy datę świąt w podanym roku.

Życzymy dobrej zabawy!

Ks. Mieczysław Maliński

Zbawienie wasze
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.

Zmartwychwstanie to fundamentalna odpowiedź na ludzkie wyczekiwanie
nadziei. Wraz ze Zmartwychwstaniem rozpoczyna się życie i zarazem na nim się
kończy. Wydarzenie Zmartwychwstania to nasz punkt wyjścia i zarazem punkt
naszego odniesienia w obecnym, doczesnym życiu. Wydarzenie Chrystusowego
Zmartwychwstania jest tym najcenniejszym darem, jakim człowiek wiary może
kiedykolwiek zostać obdarowany. To wydarzenie jest doniosłe zarówno dla naszej
wiary, jak i podstawowe również dla istnienia Kościoła chrześcijańskiego. Ono
przekracza wszelkie rachuby czasu, historii, nauki czy kultury.
Zapytajmy teraz, jak to się stało, że wydarzenie Chrystusowego
Zmartwychwstania staje się dla nas wręcz namacalną rzeczywistością?
Z pewnością niewyobrażalne i nie do zgłębienia jest to, w jaki sposób się to dzieje.
Jest to największy paradoks, na jaki od stuleci natrafia zdrowy rozsądek ludzi. Nasz
rozum staje przed realnością, której nie można ani zgłębić, ani zmierzyć, ani
zobaczyć. Ta realność z-martwych-wstania absolutnie nie nadaje się do
naukowego badania. Wydarzenie Z-martwych-wstania otwiera się przed nami
dopiero w wierze! Bo tylko w wierze i poprzez wiarę może się uobecnić Boże
działanie w naszym życiu. Jest z nim dokładnie tak jak przedstawia to księga
Samuela w modlitwie Anny: „PAN uśmierca i ożywia, sprowadza do Szeolu
i wyprowadza. PAN czyni biednym i bogatym, poniża i wywyższa” (1 Sm 2, 6-7).
Z naszej, ludzkiej, perspektywy Bóg działa w sposób paradoksalny i niezrozumiały.
Jego działanie przechodzi z jednej skrajności w drugą; przekracza wszelkie miary
i nie da się go okiełznać ani przewidzieć. Tu nie ma nawet miejsca na pytanie,
dlaczego tak się dzieje?
Jest jednak miejsce na duchowy wysiłek. Dając wiarę, że Bóg prawdziwie
zmartwych-wstał trzeba najpierw wierzyć, że Pan Bóg w Chrystusie naprawdę
umarł. Chcąc się odrodzić, człowiek musi najpierw umrzeć razem z Chrystusem
i zanurzyć się w Jego umieraniu i śmierci. W przeciwnym razie z-martwychwstanie pozostałoby niedostępne dla osób, które śmierć wypierają ze sfery
świadomości. W myśl słów ap. Pawła, także i my jako „zanurzeni w Chrystusa
Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć”, „abyśmy tak, jak Chrystus został
wskrzeszony z martwych dzięki chwale Ojca, i my prowadzili nowe życie” (Rz 6, 3.
4b). O tym przypominam nam między innymi sakrament Chrztu Świętego.
Zatem – jak już wspomniałem – bez Krzyża nie ma podstaw do nadziei na
z-martwych-wstanie, bez Wielkiego Piątku nie byłoby miejsca na Święta
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Wielkanocne. Ostatecznie Chrystus został z-martwych-wzbudzony i jest
pierwszym spośród tych, którzy zasnęli – w Nim wszyscy zostają ożywieni.
Zatem wydarzenie z-martwych-wstania Pańskiego jest tym jedynym, gdzie może
i powinna być zakotwiczona nasza wiara. W świetle tego wydarzenia najlepiej
widać charakter wiary, która obcując z tajemnicą z-martwych-wstania znajduje się
w swoim żywiole. To właśnie w świetle Jezusowego z-martwych-wstania wiara
najlepiej się sprawdza: tutaj jest miejsce na jej pracę; tu ma okazję się oczyszczać
i wzmacniać. Wierząc, możemy żyć odważnie i dokonywać odpowiedzialnych
wyborów, podejmować różne zadania, gdyż posiadamy dostęp do życia, które
silniejsze od śmierci, chorób, zła czy nienawiści. Tego uczy nas wiara, która
konsekwentnie trzyma się z-martwych-wstałego Chrystusa, który może być
prawdziwym oparciem w życiu!
Z-martwych-wstały Chrystus ma moc wyprowadzania nas już teraz z niewoli do
wolności, ze smutku do radości, z niewoli grzechu do zbawienia. Pod żadnym
pozorem nie rezygnujmy z jedynego prawdziwego oparcia w życiu i nie
przechodźmy obojętnie wobec Krzyża – tego symbolu zwycięstwa zdobytego dla
nas niewinną krwią Jezusa! Nasz z-martwych-wstały Pan otwiera przed nami
nowe perspektywy, ma moc nadawania sensu naszemu życiu oraz uzdrawiania
naszych uczuć.
Dzięki Wielkanocy Jezus objawia się nam jako Syn Boży, jako Pan swojego Kościoła
i rzecznik ludzi, który przyjdzie ponownie, by dopełnić Bożego panowania.
Oto żyje Bóg! Szczęśliwy człowiek, który spotkał i nadal pragnie spotykać żyjącego
Boga! „Oto dzień, który PAN uczynił, radujmy się nim i weselmy!” (Ps 118 24).
Alleluja! Amen.
Warszawa, w kwietniu 2019 r.

Prawdopodobnie tak
wyglądał napis na
krzyżu Jezusa.
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Małgorzata Weigle

Kalendarium wielkanocne,
czyli trochę matematyki i astronomii
Niech powstaną światła na sklepieniu nieba, aby rozdzielały dzień od nocy i niech
wyznaczają czasy, dni i lata ( I Mojż.14).
Święta wielkanocne wiążą się z ruchomymi datami. Wyznaczanie ich było
w początkowej historii kościoła sporym problemem. Próbowano upamiętniać
ostatnie dni Jezusa Chrystusa zgodnie z kalendarzem księżycowym, który
obowiązywał za biblijnych czasów. Pismo Święte podaje, że śmierć Chrystusa
nastąpiła w dniu przygotowania do Paschy, czyli w piątek, natomiast
zmartwychwstanie - w niedzielę. Powstały pewne nieścisłości związane
z określeniem według żydowskich tradycji pełni paschalnej i równonocy.
Dodatkowe kłopoty przy określaniu dat powstały przy różnicach w kalendarzu
juliańskim i gregoriańskim, wprowadzonym przez papieża Grzegorza XIII- tego.
Na podstawie materiałów historycznych oraz astronomicznych, datę
ukrzyżowania Chrystusa określa się obecnie na: 7 IV 30 roku n.e. lub 3 IV 22 roku
n.e.
325 rok (1694 lata temu) na soborze nicejskim zwołanym przez Konstantyna
Wielkiego ustalono datę Wielkanocy, na pierwszą niedzielę po pierwszej pełni
Księżyca.
1583 (436 lat temu) kościół zachodni zaczął używać dzień 21 marca jako datę
wyjściową do obliczeń według kalendarza gregoriańskiego a kościoły wschodnie
pozostały przy kalendarzu juliańskim.
1777 (242 lata temu) w Brunszwiku urodził się Carl Friedrich Gauss - słynny
matematyk, fizyk i astronom, który opracował matematyczną metodę obliczania
daty świąt Wielkanocnych. Algorytm Gaussa przebiegał w wyniku 6 działań na
danych pobranych w specjalnej tabeli, uwzględniającej fazy księżyca oraz
przestępność poszczególnych lat.
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Wiersz znaleziony po śmierci arcybiskupa Życińskiego w jego brewiarzu.
Gdy budzę się rano…
… budzę się rano…
mówię…

Sprawozdanie proboszcza
z działalności duszpasterskiej i organizacyjnej
za 2018 rok (wybrane fragmenty)
W roku sprawozdawczym 2018 towarzyszyło nam następujące hasło biblijne:
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia (Obj 21, 6).

jak celnik Zacheusz będę rozdawać,
jak Szymon będę nosić krzyże innych,

Jak to określa Zasadnicze Prawo Wewnętrzne w par. 36 pkt. 1, proboszcz jest
„duchowym zwierzchnikiem” Parafii. Z urzędu jest zarówno członkiem Rady
parafialnej, jak i jej prezydium, a także reprezentuje Parafię na zewnątrz.

jak Weronika będę ocierać twarze,
jak Szczepan dam się kamienować,

W naszej Parafii pełnię funkcję zastępcy Prezesa Rady Parafialnej. Rok
sprawozdawczy był piątym pełnym rokiem (a 6-tym niepełnym) mojej
służby w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Ta służba
obejmowała organizowanie i dbanie o życie duchowe naszej Parafii oraz dobrą
współpracę w ramach całej Rady Parafialnej w zarządzaniu Parafią (w ramach
kompetencji określonych we wspomnianych przepisach wewnętrznych naszego
Kościoła).

jak Jezus na krzyżu będę przebaczać,
jak Franciszek będę kochać.
Wieczorem spoglądam lustro…
widzę…

Wierzę, że duszpasterska otwartość mocno przyczynia się do budowania
przyjaznego klimatu dla wszystkich osób zaangażowanych w życie parafialne oraz
osób poszukujących swojego miejsca w Kościele.

Adama, który dopiero co zjadł owoc,
Kaina, który dopiero co zabił,
Judasza, który dopiero co zdradził,

I. Życie parafialne

Piotra, który dopiero co się zaparł,

Życie zborowe w roku 2018 skupiało się głównie na niedzielnych nabożeństwach
ze Spowiedzią i Komunią Św. oraz tygodniowych nabożeństwach pasyjnych
i adwentowych. W sumie odbyło się 77 nabożeństw (w tym prowadziłem i
odprawiłem samodzielnie 50, a 10 współprowadziłem z innymi osobami).
Wzorem lat ubiegłych, w minionym roku również kazania podczas tygodniowych
nabożeństw pasyjnych i adwentowych wygłaszali studenci teologii
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dodatkowo odbyły się
także nabożeństwa we wszystkie dni świąteczne wypadające w dni powszednie.

Piłata, który dopiero co obmył ręce
I zasypiam na mokrej od łez poduszce.
A w nocy przychodzi Jezus i pyta:
„Miłujesz mnie?”

Na koniec okresu sprawozdawczego do naszej Parafii należało 658 osób, co
oznacza, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym (654 osoby), liczba członków
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zwiększyła się o 4 osoby. W 2018 r. mieliśmy 13 zgonów parafian (o 7 więcej niż
w 2017 r., gdy było ich 6). Dwie osoby wyrejestrowały się z naszej Parafii skutkiem
zmiany miejsca zamieszkania.
Liczba Chrztów wyniosła aż 11 (o 3 osoby więcej niż rok wcześniej, gdy było ich
8). Liczba naszych współwyznawców, którzy przybyli do Warszawy i zapisali się
do naszej Parafii wyniosła 6 osób. Mieliśmy także 3 konwersje. Liczba osób, które
opłaciły podatek kościelny wyniosła 303 osoby. W roku sprawozdawczym
wzrosła średnia ofiarność na osobę i wyniosła 353, 43 zł (o 25,76 zł więcej niż
w roku ubiegłym: 327,67 zł).
Oprócz wielu spotkań indywidualnych przygotowujących do konwersji, również
każdy chrzest oraz pogrzeb były poprzedzone co najmniej jednym spotkaniem
z rodziną. W przypadku pogrzebów spotykałem się z członkami rodzin
kilkakrotnie.
Niezależnie od spotkań poprzedzających ważne uroczystości rodzinne – a więc
konwersje, chrzty, śluby i pogrzeby – odbyłem szereg spotkań oraz
przeprowadziłem liczne rozmowy duszpasterskie (miały miejsce zazwyczaj na
terenie naszej Parafii – w kancelarii lub w kościele). Większość z nich była
zaplanowana, ale zdarzały się również takie, które miały miejsce przy okazji
innych spotkań okolicznościowych lub nawet przy załatwianiu spraw
administracyjnych.
Ponadto, prowadziłem cotygodniowe spotkania biblijne (w czwartki) służące
pogłębionej znajomości Biblii, które miały charakter kameralny – każdorazowo
uczestniczyło w nich do 10 osób. W sumie była nimi zainteresowana grupa około
30 osób.
Co miesiąc odbywały się wspólne zebrania Koła Pań oraz Koła Seniorów,
w których również starałem się uczestniczyć.
W Parafii w ramach Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego regularnie
odbywały się lekcje religii i szkółka niedzielna prowadzone przez Panią
Katarzynę Folgart. Ponadto, prowadzone były również zajęcia plastyczne dla
dzieci, za które odpowiadały diakon Marta Zachraj i Pani Małgorzata Weigle.
Osobiście z kolei prowadziłem zajęcia konfirmacyjne dla grupy składającej się
z 13 osób. W okresie sprawozdawczym odbywały się również regularne
spotkania młodzieżowe grupy licealno-studenckiej, które miały miejsce
w piątki. Prowadziła je dk. Marta Zachraj.
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Narodziny perły to powieść zainspirowana autentyczną
historią o Ewie i Adamie, którzy chcieli żyć jak w raju, jednak
ich życie zamieniło się w piekło. To książka o miłości, stracie
i uzależnieniu. O zmaganiu się człowieka z cierpieniem oraz
odkrywaniu siebie i Boga, który ze zwykłego ziarnka piasku
potrafi stworzyć drogocenną perłę. Historia, która przekonuje,
że to, co zrobisz ze swoim bólem, zależy od ciebie.

Pozostała tylko nadzieja to poruszająca powieść o wierze,
która jest pewnością, o nadziei, która nie zawodzi i o miłości
zdolnej poświęcić życie. Bohaterka, obecnie młoda kobieta,
opowiada historię swojego życia, w którym doświadczyła
przemocy, upokorzenia i uzależnienia. Przy życiu
utrzymywała ją myśl, że kiedyś zdoła odnaleźć ukochanego
ojca. Gdy w końcu spełniło się jej pragnienie, odkryła, że
w głębi duszy szukała czegoś więcej…
Tato! to książka, która przedstawia trudne powojenne czasy.
Wysiedlenia, ucieczki, rozbite rodziny. Prześladowanie
Kościoła. Autentyczna historia mężczyzny, który jako
pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele faktów z jego życia jest
mistyfikacją. „Zerknąłem na kalendarz – był pierwszy
kwietnia, ale to, co odkryłem, nie było primaaprilisowym
żartem”. (fragment)

Słodkie cytryny to historia młodej kobiety wychowującej syna
z zespołem Aspergera, która dzieje się w różnych krajach, na
różnych kontynentach, dowodząca, że wszędzie trudno jest
być „innym”. Problemy w nawiązywaniu kontaktów, trudności
w rozumieniu innych, sztywne trzymanie się zasad, często
świetna pamięć, specyficzne zainteresowania oraz całkowita
szczerość i prawdomówność – to niektóre z objawów zespołu
Aspergera, łagodnej postaci autyzmu. Aspergerowcy często
uważani są za dziwaków i miewają poważne trudności,
podobnie jak David, bohater tej powieści.
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Bożego, przy wspólnej modlitwie, śpiewie i niezwykłej rozmowie z gościem
specjalnym – panią Lidią Czyż (Wisła-Malinka). Autorka serii książek poruszająco
opowiadała o tym, jak doszło do wydania jej książek: Mocniejsza niż śmierć,
Narodziny perły, Pozostała tylko nadzieja, Tato! i Słodkie cytryny. Każda z tych
książek przedstawia prawdziwą historię ludzi, którzy w trudnych sytuacjach
zetknęli się z problemem wiary.
Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty rękodzieła, w czasie których
uczestniczki wykonały kolorowe róże.

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. Filipina DUSIŃSKA była finalistką etapu
ogólnopolskiego, który odbył się w Bielsku-Białej.
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 w zebrania
Warszawskiego Oddziału Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którego
członkami są zarówno ewangelicy, jak i katolicy. Wziąłem udział we wszystkich
zebraniach Dinozaurów i w większości spotkań Koła Macierzy.
Raz w miesiącu (zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca) regularnie prowadzę
spotkania dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem oraz naszym
Kościołem. Każdorazowo bierze w nich udział kilkanaście osób (bywa, że jest ich
ponad 20). Większości z tych osób regularnie towarzyszę w poszukiwaniach
duchowych. Część z nich kończy przygotowania do konwersji w bieżącym roku.
W piątek 16 marca wziąłem udział w nabożeństwie dziękczynnym z okazji
wydania Biblii Ekumenicznej. Odbyło się ono w kościele ewangelickoreformowanym przy al. Solidarności.
Kolejnego dnia uczestniczyłem w konferencji Towarzystwa Biblijnego
w Polsce, które było zorganizowane w Muzeum Etnograficznym przy
ul. Kredytowej w Warszawie.

***
Polecamy pięć książek i pięć historii, w które trudno uwierzyć, a jednak
wydarzyły się naprawdę. Książki są autorstwa pani Lidii Czyż, a wydane zostały
przez Wydawnictwo Warto (warto.com.pl).
Mocniejsza niż śmierć to książka o listach będących ostatnią
deską ratunku, o historii nieprawdopodobnej, ale
prawdziwej, oraz o sile zdolnej wyrwać człowieka z samego
dna rozpaczy. To powieść, którą czyta się jednym tchem,
dynamiczna, barwna i zaskakująca jak życie, z którego
pochodzi.
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W niedzielę 10 czerwca odbyło się Święto Parafialne połączone z Dniem
Dziecka, w którym wzięły udział wszystkie trzy warszawskiej Parafie
ewangelickie. Przedsięwzięcie to mające już kilkuletnią tradycję i było bardzo
udane.
W sobotę 22 września nasza parafia była gospodarzem „Nocy świątyń”.
Jednym z punktów programu była prelekcja na temat historii naszej Parafii oraz
Kościoła E-A w Polsce.
W sobotę 14 października 2018 r. w tej sali odbyło się spotkanie promocyjne
związane z wydaniem albumu przedwojennych zdjęć autorstwa Michela
Jankiela Juresa. Album ukazuje środowisko ewangelików nowodworskich. Tej
tematyce właśnie była poświęcona wystawa, która została otwarta w naszym
13

kościele w kwietniu 2017 roku. Spotkanie promocyjne przygotowała
i poprowadziła Pani Maria Kaucz.

frekwencja była porównywalna do tej z ubiegłych lat. Przewidujemy, że Impreza
zostanie powtórzona w tym roku w niedzielę 2 czerwca.

W sobotę 20 października II program Polskiego Radia zrealizował w naszym
kościele nagranie nabożeństwa z okazji pamiątki Reformacji.

Nasze dzieci brały udział w rodzinnym zimowisku w Wiśle-Jaworniku (4 rodziny,
w tym 9 dzieci) oraz licznie w rodzinnym obozie letnim w Sorkwitach.

W poniedziałek 22 października brałem czynny udział w odsłonięciu
pamiątkowej tablicy – w 100. rocznicę istnienia Sztabu Generalnego WP.
Tablica została odsłonięta w kruchcie naszego kościoła przez Biskupa
Wojskowego (w obecności duchownych z Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego) oraz oficerów ze Sztabu Generalnego.

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 2018.

27 października wziąłem udział w Nabożeństwie Diecezji Warszawskiej
naszego Kościoła, które odbyło się w kościele Św. Trójcy w Warszawie.
Z kolei 23 listopada 2018 r. wziąłem udział w konferencji naukowej
pt. „Biskup Juliusz Bursche w 100-lecie niepodległej Rzeczypospolitej”, która
miała miejsce w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Paweł Niemczyk

Dzień później (24 listopada 2018 r.) uczestniczyłem w nabożeństwie pamięci
ks. bpa Juliusza Burschego (które odbyło się w kościele Św. Trójcy).
Z kolei w poniedziałek 19 listopada Parafia była organizatorem całodniowej
Konferencji Księży Diecezji Warszawskiej. Takie konferencje dla księży
Diecezji Warszawskiej odbywają się co miesiąc w różnych Parafiach naszej
Diecezji.
Oprócz konferencji dla duchownych biorę także udział w sesjach Synodu
Diecezji Warszawskiej, które mają miejsce dwa razy w roku, a także w dorocznej
Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych naszego Kościoła.
Przyjąłem w naszym kościele kilka zorganizowanych grup: przewodników
oraz uczniów i studentów. W trakcie takich spotkań mówiłem nie tylko o historii
naszej Parafii i ewangelików w Warszawie, lecz także na prośbę osób
zainteresowanych często poruszałem kwestie dotyczące wiary i doktryny
ewangelickiej.
Raz w miesiącu lub co dwa miesiące jest wydawany biuletyn parafialny
„Nasza Parafia”. W imieniu Rady Parafialnej prace nad biuletynem naprzemiennie
koordynują dwie osoby: panie Jolanta Janowska i Małgorzata Weigle.
Natomiast oprócz koordynatorów danego numeru na bieżąco pracuje zespół
redagujący biuletyn: Jolanta Janowska, Małgorzata Weigle, dk. Marta Zachraj
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Opr. Małgorzata Weigle

Diecezjalne śniadanie kobiet
W Warszawie w parafii św. Trójcy 2 marca 2019 roku
odbyło się diecezjalne śniadanie kobiet. To tradycyjne
spotkanie pań odbywa się rotacyjnie w różnych
parafiach naszej diecezji. O coraz większym
zainteresowaniu tym wydarzeniem świadczy stale
rosnąca liczba uczestniczek. Przy suto zastawionych
stołach zebrało się ponad 80 osób z Łodzi, Radomia,
Ozorkowa i Warszawy. Wśród rozmaitych pyszności,
pojawił się nie bez przyczyny dekoracyjny motyw
przekrojonej cytryny.
Spotkanie poprowadziły panie: Ela Byrtek
(Warszawa) i Renata Makula (Łódź). Mieliśmy
głębokie poczucie wspólnoty w rozważaniu Słowa
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się za nie podejmowaniem przez Radę obecnej kadencji decyzji o sprzedaży
nieruchomości.
Został złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku po zmarłej w grudniu parafiance. Parafia jest również
potencjalnym spadkobiercą testamentowym innej naszej parafianki. Parafianka ta
wyraziła życzenie, aby za jej życia zabezpieczyć dla niej i dla jej córki miejsce
doczesnego pochówku, w formie grobowca urnowego. Życzenie Parafianki zostało
zrealizowane .
W sierpniu i wrześniu pomimo perturbacji z jednym z wykonawców udało się
dokonać kompleksowo wymiany nawierzchni wokół domu parafialnego, łącznie
z odkopaniem fundamentów, sprawdzeniem stanu ściany osłonowej izolacji
pionowej przeciwwodnej, częściową wymianą gruntu zasypowego, utwardzeniem
podłoża jak pod przejazd samochodów ciężarowych, wyrównanie pozapadanych
płyt chodnikowych wokół kościoła. Łącznie wymieniono ok. 280 m. kw.
nawierzchni. W czasie prac położono nacisk na maksymalne wykorzystanie
posiadanej przez parafię kostki, pozostałej po przebudowie wjazdu w roku 2017.
Obronną ręką wyszła Parafia z nieudanej próby wymiany okien w budynku
kościoła. Osoba, która poleciła Parafii rzekomego dostawcę okien, zwróciła
z własnych środków kwotę zaliczki, wpłaconą przez Parafię. Należy tu podkreślić
rolę ks. dr Dariusza Chwastka, który podjął się trudnego zadania wynegocjowania
tego zwrotu, i ku wielkiej radości Radnych z pełnym sukcesem. Niezależnie od
tego, jeszcze wcześniej Parafia otrzymała od anonimowego sponsora (któremu
z tego miejsca z serca bardzo dziękuję) kwotę 20.000 złotych, niejako na pokrycie
przewidywanej straty.
Strona internetowa Parafii wymaga już przebudowy. Cotygodniowe ogłoszenia
parafialne są najczęściej zmieniającym się elementem, niezwykle ważne jest więc
zwiększenie umiarkowanej aktywności autorów tekstów na stronę, dzięki którym
strona żyje. Dobrze natomiast funkcjonuje na Facebooku grupa Młodzież
z Puławskiej.
Niestety nie sprawdziła się inicjatywa, aby zajęcia dla dzieci podczas nabożeństwa
były prowadzone cyklicznie przez rodziców.
Cieszy natomiast zaangażowanie się kilkudziesięciu osób w prowadzeniu zajęć dla
dzieci podczas ubiegłorocznego Dnia Dziecka, który odbył się dnia 10 czerwca,
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i ja. Nad korektą czuwa pani Bożena Giemza, która dołączyła do zespołu w
ostatnim roku, zaś skład tekstów do druku przygotowuje pani Dagmara
Maciuszko. Z kolei pani Kornelia Pilch drukuje i składa biuletyn.
Korzystając z okazji, gorące podziękowania kieruję na ręce pań koordynujących
prace nad biuletynem, a także dziękuję autorom tekstów, dzięki którym biuletyn
parafialny może się ukazywać w obecnym kształcie. Poza okresami świątecznymi
biuletyn drukujemy w ilości 200 egzemplarzy, zaś edycje świąteczne wynoszą
300 egz.
Ponadto, we współpracy z panią Łucją Cholewik w każdym miesiącu
przygotowuję szczegółowy plan nabożeństw i spotkań parafialnych, który
dostępny jest w kościele, a także widnieje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej Parafii. Pani Łucji bardzo za tę współpracę dziękuję!
II. Działalność ekumeniczna
Śladem lat minionych w 2018 r. odbywały się w naszym kościele nabożeństwa
ekumeniczne, które miały miejsce co trzy miesiące – każdorazowo w pierwszy
poniedziałek miesiąca o godz. 18.00. Podczas tych nabożeństw kazania wygłaszali
duchowni zarówno z innych parafii ewangelickich, jak i Kościołów. Po każdym
z nabożeństw uczestnicy byli zapraszani na spotkanie i poczęstunek w sali
parafialnej. Poczęstunki były przygotowywane przez Koło Pań, któremu za tę
służbę bardzo dziękuję! Uczestnikami nabożeństw ekumenicznych w znacznej
większości były osoby spoza naszej Parafii. Skład osobowy nabożeństw w głównej
mierze się pokrywał, co znaczy, że nabożeństwa skupiały garstkę stałych,
oddanych sprawie „ekumenistów”.
Poruszając temat ekumenii, warto powiedzieć o bardzo udanej współpracy naszej
Parafii z Towarzystwem Biblijnym w Polsce. W domu parafialnym odbyły się
spotkania
Zarządu
Towarzystwa
Biblijnego
oraz
Komitetu
przygotowującego Ekumeniczne Święto Biblii, w którym brałem udział.
III. Działalność muzyczna
W 2018 r. w naszej Parafii regularnie odbywały się próby chóru parafialnego
prowadzonego przez Panią Katarzynę Folgart. Chór występował podczas
naszych nabożeństw i parafialnych uroczystości, a także reprezentował Parafię na
zewnątrz: 19 maja chór uczestniczył w Zjeździe Chórów Diecezji
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Warszawskiej, którego gospodarzem była Parafia ewangelicka w Tomaszowie
Mazowieckim.
Natomiast w niedzielę 30 września odbył się w naszym kościele
„Nadzwyczajny Koncert Puzonów Historycznych”, który koordynowała
organistka – Pani Emilia Dziubińska.
IV. Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe
Co najmniej raz w miesiącu uczestniczę 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 155. dzieci, a od września 2014 r. szkołę podstawową im. Samuela
Bogumiła Lindego, do której uczęszcza 250 dzieci (od 1 do 5 klasy).
***
Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane
w pracę parafialną w 2018 roku. 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, a także pracownikom etatowym,
wolontariuszom należącym i nienależącym do naszej Parafii. Oczywiście, dziękuję
również uczestnikom nabożeństw i wszystkim osobom życzliwym naszej
działalności parafialnej. Bardzo dziękuję Wam, Drodzy, za Wasze zaangażowanie
i wspieranie naszej Parafii.
Dobry klimat w naszej Parafii pozwolił nam zrealizować szereg zadań i pozwala
mieć nadzieję na realizację nowych celów w najbliższych latach. Wymagają
dobrego współdziałania wielu organów Parafii w życzliwej atmosferze
i wzajemnego zaufania.
Niechaj Boże błogosławieństwo towarzyszy realizacji naszych planów i zamierzeń
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,
proboszcz
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Sprawozdanie prezesa Rady Parafialnej
za rok sprawozdawczy 2018 (skrócone)
Rok 2018 był czwartym pełnym rokiem kalendarzowym i sprawozdawczym Rady
obecnej kadencji.
W okresie sprawozdawczym, tj. od ubiegłorocznego sprawozdawczego
posiedzenia z Komitetem, które odbyło się 14 lutego 2018 r., Rada odbyła 10
protokołowanych posiedzeń roboczych oraz 1 spotkania robocze z Komitetem.
Odbyło się jedno Zgromadzenie Parafialne. Ponadto członkowie Rady odbyli
szereg konsultacji osobistych, telefonicznych i mailowych.
Rok 2018 był rokiem “pojubileuszowym” po obchodach z okazji 500-lecia
Reformacji, i dało się to odczuć w pewnym wyhamowaniu aktywności Rady, co
z kolei odbiło się na realizacji uchwalonych na początku kadencji “Zamierzeń
Rady”. Nie bez znaczenia jest okoliczność, że niektórzy członkowie Rady zostali
obciążeni koniecznością dodatkowej opieki nad swoimi najbliższymi, których wiek
i stan zdrowia zaczął tego wymagać.
Nie udało się podjąć działań dotyczących zmiany przeznaczenia gruntu
w Gostyninie w celu podwyższenia wartości przed sprzedażą.
Trwa sprawa spadku i roszczeń po panu Edwardzie Richterze.
Po uzyskaniu zgody Gminy Żydowskiej na podział działki cmentarnej w Nowym
Dworze Mazowieckim obejmującej dawny teren cmentarza żydowskiego oraz
cmentarza ewangelickiego, zakończone zostało postępowanie podziałowe. Dzięki
niemu Parafia zyskała 7972 m. kw. ziemi grzebalnej. Obecnie czekamy na wydanie
decyzji stwierdzającej nabycie obu działek przez KEA, niestety mimo monitów
brak informacji z Konsystorza.
Sprawa inwestycji parafialnej: są prowadzone wstępne rozmowy z potencjalnymi
inwestorami i trwa przyjmowanie ofert. 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. Większość Radnych opowiedziała
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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 na chwilę zatrzymać się po nabożeństwie, porozmawiać z rodziną czy
znajomymi przy kawie, herbacie i domowym cieście. Raz w miesiącu w jej
obsłudze pomaga młodzież i w ten sposób wypracowuje środki na potrzeby swojej
działalności. Co kwartał zajmujemy się również przygotowaniem spotkań po
nabożeństwach ekumenicznych.
Przed Świętami Bożego Narodzenia zakupiłyśmy
i przygotowałyśmy 135 paczek świątecznych dla
naszych seniorów, w których znalazły się
m.in.: życzenia świąteczne z opłatkiem, kalendarz,
świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
i słodkości. To skromny znak pamięci o naszych parafianach, którzy
niejednokrotnie ze względu na wiek nie mają już czynnego kontaktu z parafią.
Z wypracowanych środków współfinansowałyśmy wyposażenie i remont
mieszkania kościelnej, zakupiłyśmy sejf do kancelarii oraz nową pralkę na
potrzeby parafii. Jak co roku, wsparłyśmy też finansowo dzieci wyjeżdżające na
letni i zimowy wypoczynek organizowany w ramach parafii ewangelickich. Część
środków przeznaczyłyśmy na doraźną pomoc finansową dla naszych
potrzebujących członkiń. Sfinansowałyśmy zakup leków, zabiegów lekarskich
oraz udzieliłyśmy wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
członkiniom Koła Pań za zaangażowanie,
poświęcone środki i czas przy realizacji
naszych zadań.
Urszula Tomaszewska, Kornelia Pilch,
Anna Rybińska
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Sprawozdanie z działalności pani Barbary
Walewskiej, wolontariuszki Parafii, za rok 2018
W roku sprawozdawczym, tak samo jak w latach
poprzednich, wolontariuszka naszej parafii niosła pomoc
osobom potrzebującym wsparcia, bez względu na ich wiek
i wyznanie. Wśród potrzebujących znalazły się osoby
z parafii i spoza niej.
W czerwcu 2018 roku ze środków diakonijnych zakupiła
buty sportowe (99,99 zł) i plecak (129,99 zł) dla syna pana
Waldemara z Wesołej. Sponsor, który pragnie pozostać
anonimowy, podarował chłopcu telefon komórkowy, aby przebywając na obozie
mógł utrzymywać kontakt z ojcem. Dzieci p. Waldemara (ma jeszcze
jedenastoletnią córkę) są bardzo związane z ojcem, matka ze względu na chorobę
nie przebywa w domu i nie zajmuje się nimi. Mężczyźnie pomaga MOPS i kurator
sądowy, a od kilku lat rodzina korzysta również z naszej pomocy, przede
wszystkim wtedy, gdy boryka się z poważnymi problemami finansowymi.
Podobnie stało się w 2018 roku, stąd prośba o wsparcie dla dziecka
wyjeżdżającego na obóz. W czerwcu pomogliśmy także tej rodzinie
w przewiezieniu mebli, podarowanych przez naszą parafiankę, z Alei Szucha do
mieszkania w Wesołej. Transportem zajęła się nasza wolontariuszka, która
poprosiła o użyczenie samochodu „Sklep charytatywny” znajdujący się przy
ul. Bazyliańskiej 1 na Bródnie.
Na początku 2018 r. w styczniu i w lutym wolontariuszka dwukrotnie przewoziła
naszego parafianina z domu opieki w Białołęce do przychodni neurologicznej przy
ul. Nowowiejskiej.
W lipcu towarzyszyła podopiecznej mieszkającej w Ursusie w czasie transportu
karetką pogotowia i wizyty w przychodni lekarskiej przy ul. Kaliskiej.
W sierpniu załatwiała sprawy związane ze śmiercią i pogrzebem pani Janiny
Budzyńskiej, która zmarła w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Nowym Dworze
Mazowieckim, a pochowana została 16.08 na Cmentarzu Powązkowskim. Pani
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Janina była osobą samotną. Przez długie lata przyjaźniła się z naszą (nieżyjącą już)
parafianką p. Ingeborgą Krienke, która przed swoją śmiercią poprosiła o opiekę
nad swoją samotną przyjaciółką. Ze względu na całkowity brak rodziny, to na
wolontariuszkę spadł również obowiązek zlikwidowania jej dwupokojowego
kwaterunkowego mieszkania w Domu Wedla przy ul. Puławskiej i przekazanie
dobytku po zmarłej różnym fundacjom, m.in. Fundacji „Ratujmy dogi”, schronisku
na Paluchu, Domowi Opieki „Samarytanin” na Białołęce, „Domowi Rodzinnemu”
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz bezdomnym z Dworca Centralnego. Klucze
od mieszkania p. Budzyńskiej 10 listopada 2018 roku zostały oddane
administratorowi budynku.
Jeśli chodzi o seniorów pozostających pod jej opieką, to tak jak w latach ubiegłych,
najwięcej trudności mieli oni z zakupem leków. Na refundację kosztów z tym
związanych ze środków diakonijnych przeznaczono 4717,36 zł. W porównaniu
z rokiem ubiegłym to o 39% więcej. Zaś z zapomóg bezzwrotnych skorzystało pięć
osób i na ten cel wydano 1000 zł oraz wydano 240 zł na zakup czterokołowego
balkonika, ułatwiającego poruszanie się po mieszkaniu, i 1125,61 zł na zakup
żywności.
Ogółem w 2018 roku na cele charytatywne ze
środków diakonijnych wydano 8903,85 zł.
Podobnie, jak w latach poprzednich, pani
Basia na Święto Żniw przygotowała przetwory
owocowe i warzywne, a na święta kartki
i ozdoby bożonarodzeniowe do paczek dla
seniorów. Nie zapominała także o kartkach
urodzinowych, które wysyłała do naszych seniorów-jubilatów.
W roku sprawozdawczym dostarczyła osobiście 22 paczki świąteczne parafianom,
którzy mają kłopot z ich odebraniem. Ogółem w 2018 roku złożyła 305 wizyt,
w tym 2 w szpitalach i 38 w domach opieki. Oprócz tego pomogła osobom
potrzebującym w dotarciu do przychodni lekarskich (10 razy).

Pani Basia, w imieniu własnym i wszystkich potrzebujących, serdecznie
dziękuje parafianom, którzy pomagali jej przez cały rok w pracy
diakonijnej. Dzięki Wam wsparcie, materialne i niematerialne, otrzymało
więcej osób!
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Sprawozdanie z działalności
parafialnego Koła Pań w roku 2018
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 omawianie bieżących spraw, tworzenie
nowych planów, a także zapraszamy interesujące osoby, które dzielą się swoimi
refleksjami, spostrzeżeniami i wspomnieniami.
W styczniu w ramach spotkania wspólnie oglądaliśmy zdjęcia z parafialnej
wycieczki śladami M. Lutra. W marcu panie z naszego Koła aktywnie uczestniczyły
w liturgii nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy. A na spotkaniu Koła Pań
i Seniorów gościliśmy Joannę Kamińską, która przybliżyła nam liturgię i kraj,
z którego ta liturgia w 2018 roku pochodziła. Gościliśmy także reżyserkę
Agnieszkę Arnold z jej filmem dokumentalnym pt. „U siebie”, opowiadającym
o Michale Hoffmanie i problematyce roku 68. W maju Halina Wolff podzieliła się
z nami wspomnieniami o śp. Barbarze Kołodziejczyk. Tradycyjnie w czerwcu
zaprosiłyśmy na spotkanie kobiety z czterech warszawskich parafii ewangelickich,
które angażują się w działalność Kół Pań. Na tym spotkaniu
gościłyśmy Mariolę Sokólską-Połutrenko z prelekcją na temat
ochrony środowiska, a w szczególności ochrony populacji
bociana białego. Z koncertem, na spotkaniu wrześniowym,
wystąpiła i opowiadała o tajnikach warsztatu pianistycznego
Emma Pilch. Zaś w październiku wspólnie z Małgorzatą Weigle
oglądałyśmy filmy dokumentalne o Annie Wazównie.
W listopadzie w ramach diecezjalnej konferencji księży
gościłyśmy w naszej parafii duchownych z diecezji
warszawskiej, a na listopadowym spotkaniu Tadeusza Świątka z prelekcją
pt. „Kreatorzy niepodległości”. W grudniu zorganizowałyśmy wieczór adwentowy
otwarty dla wszystkich członkiń i członków naszej parafii, w czasie którego
rozważanie wygłosiła diak. Marta Zachraj.
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WIELKANOCNA WYSZUKIWANKA
W pionach i poziomach (w obu kierunkach), znajdź i zakreśl wyrazy
związane ze świętami wielkanocnymi. Wpisz je odpowiednio
w dwóch kolumnach: „Religia” oraz „Tradycja”. Oceń, których haseł
jest więcej i zastanów się: dlaczego?
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Dodatek dziecięcy do
biuletynu „Nasza Parafia”
rok VI nr 2/2019
Parafia Ewangelicko – Augsburska
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Niedziela Palmowa przypomina nam
o nadchodzących Świętach Wielkiej
Nocy. Kolorowe palemki stały się
symbolem wiosennych świąt w
ludowej tradycji. Dłuższa gałązka
opleciona widłakiem, wrzosem,
borówką i suszonymi ziołami to
prawdziwa sztuka, z której dumne są
regiony
Kurpii,
Podhala
i Wileńszczyzny. Czy to właśnie tak
wyglądały palmy, którymi witano
Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy?

Wielkie kurpiowskie
palmy wielkanocne

Palemki wileńskie
Dodatek opracowała Małgorzata Weigle
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Gdy usłyszeli, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wzięli liście
palmowe, wyszli Mu naprzeciw i wołali Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Król Izraela!

Charakterystyczny prosty pień zakończony jest pięknym, zielonym
pióropuszem. Owocuje 3-4 razy w roku przez nawet 200 lat. Miąższ
daktyli zawiera 75% cukru i jest bardzo pożywny.

(J 12,13).
W czasach biblijnych palma na terenach pustynnych oznaczała
obecność niezbędnej do życia wody. Szczególnie ważnym gatunkiem
była palma daktylowa rodząca bardzo słodkie owoce. Człowiek
wschodu potrafił wykorzystać owoce palmy na sok i wino, jej pnie
i liście do budowania, a włókno na mocne tkaniny. Piękno tego
drzewa przedstawiano od dawna w rzeźbach i malarstwie. Palma
często przedstawiana jest jako symbol źródła życia, krzyża
i chrześcijaństwa.

CZY WIECIE, ŻE…?
Do przyrządzania wielu deserów i ciasteczek, można
zamiast niezdrowego cukru, użyć słodkich daktyli?

Palma daktylowa jest drzewem sięgającym do 30 m wysokości.
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