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nie wiedząc o tym, aniołów gościli (Hbr 13, 2)

diakon Marta Zachraj
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego
nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć
mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest
natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego
dobrego dzieła przygotowany. (2 Tym 3,14-17)
Kochane dzieci, rodzice, dziadkowie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie
Tak jakoś się dzieje w naszej parafii od kilku dobrych lat, że Dzień Dziecka i święto
parafialne znajdują się bardzo blisko zakończenia roku szkolnego i wakacji, można
powiedzieć, że je zwiastują. Wakacje - ukoronowanie 10 miesięcy chodzenia do
szkoły, w której zdobywaliście wiedzę, uczyliście się nowych ciekawych rzeczy,
stawaliście do walki w konkursach naukowych z różnych przedmiotów, próbując
w nich swoich sił i sprawdzając poziom waszej wiedzy. Dla niektórych z was były
to pierwsze miesiące nauki. Poznaliście nowe koleżanki i nowych kolegów, pod
opieką waszej wychowawczyni poznawaliście literki i cyferki. Powoli, ale
starannie składaliście pierwsze sylaby w zdania, które pozwalały wam przewracać
kolejne strony książki. Liczyliście - dodając, odejmując, mnożąc i poznawaliście
godziny na zegarach, by wiedzieć ile spóźnili się po was wasi rodzice. A teraz
powoli zbliżają się wakacje. Te dwa miesiące, które tak szybko przemkną. Jednak
nawet podczas ich trwania będziecie zdobywać wiedzę. W sposób praktyczny,
podróżując po Polsce i świecie, biorąc udział w różnych obozach i wymianach,
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będziecie mogli wykorzystać to, co już umiecie i zapoznać się z tym, czego jeszcze
nie poznaliście.
Dlaczego o tym mówię? Dziś drogie dzieci, gdy zakończy się to nabożeństwo
staniecie na starcie - gry terenowej przygotowanej przez Panie Małgorzatę, Ewę i
Elę oraz wielu wolontariuszy. W niej nie tylko musicie wykazać się swoją
sprawnością fizyczną, ale także intelektem i wiedzą. Będziecie zgłębiać postać
słynnej polsko- szwedzkiej księżniczki Anny Wazówny.
Powiedzcie mi gdzie mieszkają księżniczki? Jak mógłby wyglądać dzień
księżniczki? Wiecie co było w niej niezwykłego? Dlaczego stała się inspiracją do
naszego dnia dziecka?
Była bardzo troskliwa, troszczyła się o swojego brata Zygmunta, któremu zawsze
służyła dobrą radą, dbała i pomagała swoim poddanym, zapewniając im edukację,
otworzyła aptekę, budowała domy, szkoły, kościoły. Ale przede wszystkim sama
dbała o to by ciągle się uczyć i rozwijać. Anna od najmłodszych lat była ciekawa,
uwielbiała czytać przez co poszerzała swoją wiedzę. Interesowała ją filozofia,
historia, teologia ewangelicka i nauki przyrodnicze. Była sponsorem nie tylko
szkoły i szpitala ale także zielnika i katalogu roślin. Przede wszystkim jednak
pielęgnowała w sobie wiarę. Wiarę, którą zgłębiała poprzez czytanie Biblii jako
mała dziewczynka i jako dorosła osoba. Do ostatnich chwil trwała przy tym, czego
się nauczyła i czego była pewna, bo wypływało ze Słowa Bożego tak starannie
przez nią czytanego.
Ks. Jerzy Heczko w jednej ze swoich pieśni napisał: Nauka- klejnot, nauka- skarb
drogi: tego nie wydrze nieprzyjaciel srogi, nie spali ogień nie zabierze woda, gdy
wszystkim innym rządzi wciąż przygoda. Człowiek uczony pośród mądrych siada, kto
nic nie umie- temu wszędzie biada. A więc ze zwycięstw nauki się cieszmy, lecz
bardziej nad nią mądrość Bożą strzeżmy. Właśnie o tej Bożej mądrości pisał Apostoł
Paweł do swojego ucznia Tymoteusza: Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego
pewny jesteś. Apostoł Paweł pisze te słowa będąc w więzieniu w Rzymie. Czekał go
cesarski sąd i wyrok. Nie miał już złudzeń. Wiedział, że zbliża się jego koniec. Nim
jednak to nadeszło, wysłał bardzo ważne słowa Tymoteuszowi, które miały go w
życiu prowadzić i wspierać. Gdybyśmy byli malarzami i potrafili przelać na papier
obraz tej sytuacji jak by ona wyglądała?
Mój obraz przedstawiałby starca siwego i zgarbionego, który trzymałby w ręku
Biblię i pochylając się nad nią, swoim palcem wskazywałby jakiś werset stojącym
nad nim, wyprostowanym młodym ludziom: kobiecie i mężczyźnie. Mówiłby do
niech: W tym trwajcie!
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Myśl Apostoła jest prosta i jasna. Chce nam powiedzieć, że w życiu na pewno jest
wiele ważnych i pilnych rzeczy, których nie należy lekceważyć, jak np. nauka,
relacje rodzinne, niesienie pomocy. Jest jednak rzecz najważniejsza - abyśmy
mimo wszystko, cokolwiek nas pochłonie i jakimikolwiek wyzwaniami przyjdzie
nam się zmierzyć, abyśmy w tym co jest w Biblii zapisane trwali, abyśmy trwali w
tym, czego ona uczy, co zwiastuje. Czego nauczyliśmy się na lekcjach religii u Pani
Kasi lub innych Pań i Panów Katechetów i co czytają nam z Biblii nasi rodzice. To
nie jest zwyczajna księga. Chodzi w niej nie o mądrość ludzką, która bywa cenna i
ważna, lecz o mądrość Bożą, o Boże zwiastowanie i o Bożą prawdę. Najważniejsze
i najistotniejsze jest jednak to, że w niej, w jej słowach zwiastowany jest Chrystus.
I choć wiele spraw nas w życiu zajmuje, ta jedna powinna nas obchodzić
najbardziej - sprawa życia z Chrystusem, życia z Bogiem, życia z wiarą.
Dlatego Apostoł pisze do Tymoteusza: w tym jednak trwaj! Może przyjdzie nam w
życiu porzucić wiele rzeczy, rozstać się z tym, co nam drogie i bliskie, może kształt
życia ulegnie przemianom- obecnie świat zmienia się w ogromnym tempie. To
jedno jednak zawsze powinno pozostać nasze, to co zapisane jest w Biblii: jej
zwiastowanie, jej mądrość, Chrystus. W tym jako chrześcijanie mamy trwać!
Amen
Kazanie wygłoszone w naszym kościele w czasie nabożeństwa rodzinnego,
10.06.2018 r.

List od Zosi
Cześć, nazywam się Zosia i jestem parafianką tutejszego kościoła. Od kilku
miesięcy nie można mnie jednak spotkać na „Puławskiej”. Wszystko dlatego, że we
wrześniu wyjechałam do miejscowości Ashburn w Wirginii, w Stanach
Zjednoczonych. Uczę się tutaj w drugiej klasie liceum, do Polski wracam pod
koniec czerwca. Moja przygoda w Stanach dobiega końca i pomyślałam, że warto
byłoby się podzielić z wami kilkoma informacjami na temat szkoły do której
chodzę. Jest to prywatna, chrześcijańska szkoła Virginia Academy, która mieści się
w tym samym budynku co kościół Community Church.
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Jest to kościół protestancki, jednak zdecydowanie różni się od naszego kościoła
luterańskiego. Wydaje mi się, że w Polsce najlepiej można byłoby go porównać do
kościoła ewangelikalnego, gdzie praktykuje się świadomy chrzest tzn. chrzest
dorosłych. W ciągu ostatniego roku zostało tutaj ochrzczonych aż 108 osób.
Sakrament ołtarza odbywa się pod dwiema postaciami - chleba i wina, jednak
zdecydowanie rzadziej, zaledwie kilka razy w roku. W każdą niedzielę odbywają
się tutaj dwa nabożeństwa, na które średnio uczęszczają aż 1574 osoby. Liczba ta
wskazuje skalę działania tego Kościoła. W pracę zaangażowanych jest dużo
pracowników, ale oraz ponad 500 wolontariuszy. To właśnie oni dbają o to, żeby
nowe osoby w kościele czuły się dobrze, zostawały na dłużej, a także żeby ich życie
zmieniło się na lepsze dzięki modlitwie, byciu w społeczności z innymi wierzącymi
oraz poświęceniu swojego czasu na pomaganie innym. Charakter tutejszego
nabożeństwa był dla mnie na początku dużym zaskoczeniem. Zamiast ołtarza
przygotowana jest scena z gitarą basową, perkusją i pianinem. A to wszystko
dlatego, że tutaj wielbi się Boga śpiewem z gatunku muzyki Praise & Worship,
czyli: chwała i uwielbienie. Osobiście bardzo polubiłam tę muzykę. Są to rockowopopowe brzmienia, które do młodych osób trafiają skuteczniej. Śpiewa się tu na
stojąco, a modli siedząc. Ksiądz prowadzi nabożeństwo i wygłasza kazanie
nawiązujące do tekstu z Pisma Świętego. Jeśli chodzi o moją szkołę, to już się w niej
zakochałam. Pierwszy raz mam kontakt ze szkołą chrześcijańską. Chociaż nie
wszyscy uczniowie są wierzący, to często lekcję zaczynamy modlitwą a raz w
tygodniu mamy nasze szkolne nabożeństwa. Nauczyciele są bardzo motywujący i
przede wszystkim dodają nam pewności siebie, której według mnie, Polakom
bardzo brakuje. Wydaje mi się, że trudno jest w krótkim tekście opisać wrażenia
jakie może dać roczny wyjazd za granicę. Bardzo zachęcam Was, abyście po prostu
podróżowali. Podróże to nauka świata. Wystarczy zmienić swoje położenie o
kilkaset kilometrów i już można spojrzeć na życie z innej perspektywy. Zatem
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podróżujcie, pytajcie, rozmawiajcie, a najważniejsze - kochajcie! Świat czeka na
Was z otwartymi rękami.
Oto lista naszych chrześcijańskich piosenek. Można je łatwo znaleźć w internecie.
Warto posłuchać:
•
•
•
•
•

Elevation Worship-Do It Again
Elevation Worship-Here As In Heaven
Elevation Worship-Unstoppable God
Cory Asbury-Reckless Love
Hillsong Worship-Endless Light

Rozmowa z Katarzyną Folgart
- Kasiu, od wielu lat pracujesz w naszej
parafii jako nauczycielka religii. Czy
pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy?
W sensie dosłownym pierwszego dnia mojej
pracy w parafii nie pamiętam. Pamiętam
raczej emocje związane z początkiem pracy
takie jak, lekka trema, ale i radość, że
zaczynam samodzielne życie zawodowe. Nie
przypominam sobie, abym się obawiała czy
sobie poradzę z nowa rzeczywistością, z
zadaniami jakie zostały przede mną
postawione. Odkąd sięgnę pamięcią, zawsze
chciałam być nauczycielem. W kościele
widziałam siebie jako katechetkę, organistkę,
chodził mi po głowie chór i to chciałam
realizować. Ze strony mojej mamy pochodzę z
rodziny
nauczycielskiej.
Dorastałam
obserwując pracę mamy i ciotki, które obok
nauczania historii, prowadziły zespoły ludowe, organizowały występy dzieci i
młodzieży w szkole, jak i poza nią, także w kościele na Mazurach. Pracę katechetki
zaproponował mi ś.p. ks. Bogusław Wittenberg, który znał mnie ze studiów w
CHAT. Oboje darzyliśmy się szacunkiem i sympatią. Po akceptacji mojej osoby
przez ówczesną radę parafialną, jesienią 1986 roku oficjalnie rozpoczęłam w
naszej parafii pracę jako nauczyciel religii. Nie wszyscy z obecnych naszych
parafian-szczególnie młodzi-wiedzą jakie trudne mieliśmy wówczas warunki
pracy. Stary baraczek, nie spełniający żadnych norm budowlanych, nie mówiąc już
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o estetycznych, był wszystkim czym dysponowaliśmy. Ksiądz Wittenberg miał tam
swój zimny i wilgotny gabinet, a ja obszerniejszą, ale równie starą i zniszczoną
salkę do prowadzenia lekcji, a później prób chóru. Dzisiaj nikt nie chciałby
pracować w takich warunkach. Wszystko stare, wilgoć, jedyne ogrzewanie to koza
na węgiel, a w czasie większego deszczu trzeba było podstawiać wiadra i miski,
gdyż woda kapała do środka wprost na nasze głowy i na wielki stary fortepian.
Jednak to nie było przeszkodą, praca szła pełną parą. Dizisiaj, z perspektywy lat,
wspominam tamten czas i ludzi ze wzruszeniem i czułością.
- Bardzo byłaś zestresowana tą pierwszą lekcją?
Czy byłam zestresowana pierwszą lekcją? Pewnie byłam, każdy by był, ale po
latach pamięta się tylko to co najlepsze. Chcę myśleć, że lekcja mi się udała i
spełniłam pokładane we mnie nadzieje moich pierwszych uczniów, rady
parafialnej, księdza proboszcza oraz rodziców. A tak na marginesie, po 32 latach w
zawodzie, dalej przeżywam swoje lekcje. Ciągle, mimo pewnej rutyny, odczuwam
przed lekcją lekkie drżenie, ale gdy już zacznę, rozkręcam się i stwierdzam, że czas
lekcji tak szybko minął.
- Prowadzisz w naszej parafii chór, ale pracę z dziećmi też często łączysz z
muzyką, co widzimy czasem w kościele w czasie świąt …
Muzyka towarzyszyła mi od najmłodszych lat. Rodzice, którym jestem wdzięczna
zadbali o to, abyśmy wraz z moim bratem edukowali się również muzycznie. Moje
umiejętności gry na pianinie wykorzystywałam w rodzimej parafii w Działdowie,
gdzie grałam na nabożeństwach. Z bratem (skrzypce) grywaliśmy w duecie w
kościele w czasie świąt. Bardzo mi się podobało, gdy mogłam podziwiać
prowadzenie i śpiew chóru parafialnego z sąsiedniej parafii ewangelickiej w
Nidzicy. Te wszystkie doświadczenia spowodowały, że również ja chciałam
wykorzystać muzykę w swoje pracy dydaktycznej. Śpiewanie z uczniami sprawia,
że treści zawarte w podręczniku do religii są lepiej przyswajalne i zapamiętywane,
gdyż towarzyszą im emocje. Muzyka to przeżywanie, dotykanie takich strun w nas
samych, których istnienia nawet nie przeczuwamy. Czasami dostrzegam
skrępowanie moich uczniów śpiewaniem - szczególnie chłopców. Wówczas
staram się tłumaczyć to, że pieśnią się modlimy, a tego nie należy się wstydzić. W
pieśni wyrażamy naszą miłość do Boga, wdzięczność za nasze istnienie, boże
prowadzenie. Do śpiewania nie zmuszam, raczej zachęcam. To z reguły daje
pozytywny efekt. Cieszę się, jeśli parafianie po nabożeństwach rodzinnych z
udziałem chórku dziecięcego chwalą nasze śpiewanie. Zawsze wtedy chciałabym
więcej i lepiej, tym bardziej, że wśród naszych uczniów jest wiele talentów. Wielką
moją radością jest nasz chór parafialny, który można powiedzieć „mi się
przydarzył” W 1987 zaproponowałam chętnym osobom przygotowanie dwóch
kolęd, które moglibyśmy wykonać z okazji Bożego Narodzenia. Zgłosiło się kilka
osób. Pamiętam wielką radość księdza Wittenberga, gdy się o tym dowiedział. I tak
śpiewamy do dziś. Niesiemy radość i ewangelię wszystkim, którzy nas słuchają, jak
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również promujemy naszą parafię w różnych miejscach, podczas koncertów,
zjazdów chórów, wszelkich uroczystości, jak również zdarza się w radiu i telewizji.
- Jak zorganizowana jest Twoja praca?
Nauczanie religii w parafii, w tzw. punkcie katechetycznym wygląda trochę inaczej
niż w szkole. Przede wszystkim wymaga od zainteresowanych przybycia do parafii
popołudniu, po szkole, w dzień powszedni lub w niedzielę, co wymaga od uczniów
i w przypadku młodszych dzieci i ich rodziców dużego zaangażowania. W
zabieganym świecie nie jest to łatwe. Po drugie, nasi uczniowie pochodzą z
różnych szkół i są w z zróżnicowanym wieku. Staramy się, aby różnica wieku w
grupach nie była duża i aby poziom i percepcja uczniów były zbliżone. Ja prowadzę
zajęcia w czterech grupach wiekowych, dla uczniów od 6 roku życia do końca
dawnego gimnazjum. Następnie ksiądz proboszcz przejmuje uczniów i przez dwa
lata prowadzi przygotowania do konfirmacji
- Czy kiedyś próbowałaś policzyć ilu masz wychowanków?
Przyznam szczerze, że nie liczyłam ilu wychowanków wyszło spod mojej ręki.
Średnio co roku liczba uczniów oscyluje w granicach 50 osób, tak więc w ciągu 32
lat mojej pracy wychodzi całkiem niezły bilans. Niestety nie wszystkich widać
później w kościele, ale jest to problem wielu parafii.
- Każdy zaraz po studiach, na samym starcie pracy, ma wiele wspaniałych
planów. Czy życie bardzo tę wizję skorygowało? Pamiętam, był wtedy tylko
jeden podręcznik pod tytułem „Bóg Cię Miłuje” i na tym koniec. Czy dzisiejsza
praca bardzo różni się od tej początkowo wymyślonej Twojej wizji? Dziś
mamy na pewno więcej możliwości, lepsze warunki …
Zaraz po studiach chciałam być po prostu dobrym nauczycielem religii. Czy mi się
to udało, trzeba by pytać moich uczniów. Zawsze przyświecał mi jeden główny cel
- jest to zresztą głównym zadaniem katechety – głoszenie ewangelii. Każdy
realizowany temat lekcji to ukazywanie wspaniałości i miłości Boga, zachęcanie do
poznawania Biblii, pobudzanie dumy z bycia ewangelikiem i szacunku do
własnego Kościoła. Bardzo bym chciała, aby rzucane przeze mnie ziarenka
wykiełkowały i wydały dobry plon. Do realizacji zadań wynikających z programu
nauczania religii ewangelickiej, my katecheci mamy całkiem sporo narzędzi,
których nie było w czasach, gdy zaczynałam pracę. Korzystamy z dobrze
opracowanych podręczników dla poszczególnych klas, mamy kolorowanki
biblijne dla dzieci, wiele materiałów plastycznych, śpiewniki dziecięce i
młodzieżowe, filmy DVD, możliwość korzystania z komputera. To wszystko
znacznie uatrakcyjnia lekcje i wspiera nauczyciela w pracy.
- Czy masz satysfakcję z Twojej pracy?
Po tylu latach pracy mogę poddać się refleksji i dokonać wstępnego bilansu i
podsumowania. Od dawna towarzyszy mi przekonanie, że poświęciłam się czemuś
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wartościowemu, że mam swój mały udział w kształtowaniu postaw młodych ludzi,
których mi powierzono, w rozbudzaniu ich miłości do Boga i Kościoła. Towarzyszy
mi nieustanna odpowiedzialność, gdyż wiem dla Kogo to robię. Odczuwam
również radość z tego, jak to określił ap. Paweł, że „dobry bój bojuję”. Z moimi
uczniami spędzamy czas nie tylko na nauce. Bierzemy udział w wielu
wydarzeniach w naszej parafii: czynnie uczestniczymy w Dziękczynnym Święcie
Żniw, w adwencie przygotowujemy jasełka lub koncerty bożonarodzeniowe,
uczestniczymy w charytatywnej zbiórce pod hasłem „Skarbonka diakonijna”,
bierzemy udział w rekolekcjach pasyjnych, śpiewamy na nabożeństwach. Nasi
uczniowie co roku przygotowywani są do konkursu wiedzy biblijnej „Sola
Scriptura” – mieliśmy ogólnopolskich laureatów tego konkursu, a nawet zdobywcę
drugiego miejsca. Były również programy telewizyjne z udziałem naszych
uczniów. Prezentowaliśmy nasz kościół w popularnym swego czasu programie
„Ziarno”
- Praca z dziećmi to nie tylko rok szkolny, ale również wyjazdy w czasie
wakacji. To też jest praca wychowawcy …
Przez dziesięć lat wyjeżdżałam z dziećmi na kolonie letnie jako opiekun
wychowawca. Byliśmy w górach, nad morzem i na Mazurach. Mogliśmy się lepiej
poznać, zaobserwować w sytuacjach bardziej swobodnych. Choć takie wyjazdy, to
dla opiekunów czas wzmożonej pracy, to wspólne wakacje należały do udanych i
na pewno wszystkim nam zapadły głęboko w pamięci. Podczas każdego pobytu
wieczorami przygotowywaliśmy pieśni, które późnie j w formie krótkiego
koncertu wykonywaliśmy na nabożeństwie w parafii, która nas gościła. Budynek
w którym mieszkaliśmy przyozdabiały plakaty i różnego rodzaju rysunki, jakie
powstawały na koloniach. Nasze dzieci nigdy nas nie zawiodły i dobrze
reprezentowały parafię na zewnątrz.
- Czy przy okazji chciałabyś przekazać coś ważnego dzieciom i ich rodzicom?
Często powtarzam na lekcjach, że choć to czego się uczymy na religii miało miejsce
tysiące lat temu, to słowa płynące z Biblii są zaskakująco aktualne w naszych
czasach. Dlatego zachęcam wszystkich, aby Słowo Boże głoszone z ambony w
kościele, w pieśniach wykonywanych przez chór, na lekcjach religii przyjmowali z
otwartym sercem, z pełną ufnością i wiarą. Rodzicom dziękuję za zaufanie i
wszystkie miłe słowa, jakimi bywam obdarowywana. Dziękuję za współpracę i
pomoc, kiedy o nią poproszę. Jednocześnie zachęcam rodziców do słuchania
swoich dzieci, one mają dużo do powiedzenia. Bądźmy razem, wspólnie udzielajmy
wsparcia naszym dzieciom, stanowiąc dla nich pozytywny wzór do naśladowania.
Dzieci nas obserwują i często powielają nasze postępowanie. Od nas samych zależy
jakim wsparciem będziemy dla nich, jak wychowamy młode pokolenie, co
przekażemy młodzieży, jaki damy przykład. W przyszłości to oni będą stanowić o
naszej parafii, kościele i ojczyźnie.
Rozmawiała Małgosia Weigle
8

Katarzyna Wesner-Macura

O Centrum Misji i Ewangelizacji
Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) swoją siedzibę ma w
Dzięgielowie, małej wsi pod Cieszynem ale swoim zasięgiem
obejmuje całą Polskę i dociera do wielu krajów: Burkina Faso,
Egipt, USA, Ukraina, Rumunia, Białoruś, Niemcy, Czechy. Uważamy,
że młodzi ludzie to ważna część Kościoła, dlatego od ponad
dwudziestu lat działamy z młodzieżą i dla młodzieży.
Organizujemy
obozy
–
zimą:
Chrześcijański
Obóz
Technologiczny, gdzie drukujemy w 3D, programujemy roboty, składamy modele
samolotów, uczymy się fotografii studyjnej ale też mamy warsztaty kulinarne czy
z pierwszej pomocy. Lato to Fajny! obóz młodzieżowy - miejsce spotkania młodych
z całej Polski. /Jeszcze można się
zgłaszać na tegoroczną edycję, 2 -11
sierpnia, Góry Świętokrzyskie/. W
gronie
100
osób
kajakujemy,
pokonujemy przeszkody w Parku
Linowym, zwiedzamy Kielce, ale przede
wszystkim mamy czas na dobrą zabawę,
wspólny śpiew i rozmowy na ważne
Chrześcijański Obóz Technologiczny
tematy.
Ważnym wakacyjnym wydarzeniem jest Tydzień Ewangelizacyjny w
Dzięgielowie – to najdłuższy tydzień w roku, bo trwa aż dziewięć dni a każdy
wypełniony jest programem dla dzieci, #młodych i dorosłych. Tu każdy znajdzie
coś dla siebie: wykłady, spektakle, seminaria tematyczne, strefa #ruchu, strefa
#kreatywna, strefa #gier, koncerty i okazja do poznania współwyznawców z całej
Polski. W czasie TE Dzięgielów każdego dnia odwiedza ponad 2500 tysiąca osób.
Ci, którzy nie mogą być z nami osobiście, mogą oglądać transmisję internetową.
/W tym roku zapraszamy w dniach 30 czerwca – 8 lipca/.
Od początku działalności prowadzimy rekolekcje dla młodych, każdego roku
przygotowujemy dynamiczny, multimedialny program pasyjny, z którym
odwiedzamy parafie w różnych diecezjach /zaproszenia przyjmujemy do końca
stycznia/.
Bezsenna noc (w Wielką Sobotę) i Noc z Lutrem (31 października) – to nasze
największe imprezy przygotowywane z myślą o młodzieży, każdego roku w innej
parafii na terenie diecezji cieszyńskiej zbiera się ponad 600 osób by wspólnie
świętować. Z każdym rokiem coraz więcej młodych z różnych zakątków Polski
9

organizuje wycieczki na Śląsk Cieszyński, tak by móc uczestniczyć w Nocy z
Lutrem. Parafii mogących ugościć młodzież nie brakuje.

Noc z Lutrem

Tym, którzy lubią śpiewać, polecamy Warsztaty muzyczne – intensywny
weekend, w czasie którego uczymy się kilkunastu polskich piosenek w
opracowaniu na głosy, a w niedzielny wieczór odbywa się koncert w czasie którego
chórowi towarzyszy profesjonalny zespół muzyczny.

Warsztaty muzyczne
10

Wolontariat
Bez zaangażowania młodzieży wiele imprez organizowanych przez CME nie
odbyłoby się. To nie jest slogan, który ładnie brzmi – to faktyczny stan. W ciągu
roku dział młodzieżowy współpracuje z ponad setką osób, które pomagają na
wielu polach: przy tworzeniu programów, w obsłudze imprez, prowadzą różnego
rodzaju warsztaty czy seminaria, zabezpieczają obsługę multimedialną, prowadzą
obozy itp. Współpracujemy też z liderami zespołów i chórów, młodymi artystami,
liderami spotkań młodzieżowych, studentami ChATu. Bez ich bezinteresownej,
darmowej pracy nie moglibyśmy przygotowywać wydarzeń dla młodzieży.
Grupa Pedagogów Ulicy UNO jest jednostką lokalną CME realizującą swoje
działania w Bytomiu. Od 2010 roku streetworkerzy prowadzą regularne działania,
aktualnie praca grupy przebiega dwutorowo, tzn. równolegle prowadzone są: (1)
działania z małymi grupami – projekt Rozwiń Skrzydła, i (2) działania z
wykorzystaniem Szkoły Mobilnej

Grupa pedagogów UNO

Praca z grupami opiera się na metodzie street work, czyli pracy ulicznej w
środowisku otwartym. Docieramy bezpośrednio do swoich podopiecznych, nie
czekamy aż sami do nas przyjdą, to my wychodzimy do nich. Pracujemy głównie z
dziećmi i młodzieżą. Naszą grupą docelową są „dzieci ulicy”, czyli osoby, które
większość swojego czasu spędzają na dworze. Ulicę pojmujemy jako szereg miejsc,
gdzie możemy je spotkać, czyli: podwórka, skwery, boiska, bramy, klatki itp.
Powody spędzania przez dzieci czasu na podwórkach są różne, począwszy od
trudnej sytuacji w domu (nałogi, bieda, złe warunki socjalne) po problemy
edukacyjne, brak perspektyw rozwoju w środowisku, w którym się wychowują.
Każde dziecko ma inną historię. Zawsze chcemy ją poznać i pomóc podopiecznemu
w rozwiązywaniu swoich problemów, wpierać go, towarzyszyć mu a czasami po
prostu być.
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Szkoła Mobilna to wózek kołowy z rozsuwanymi tablicami z około 350 panelami
edukacyjnymi i profilaktycznymi dostosowanymi do różnych grup wiekowych
(panele edukacyjne: j. polski, matematyka, geografia, itp. oraz panele dotyczące
higieny osobistej, kontaktów seksualnych, profilaktyki alkoholowej czy
narkotykowej, różnic kulturowych i religijnych, wyrażania emocji i uczuć itp.).
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.cme.org.pl i na nasz profil na fb
https://www.facebook.com/CentrumMisji/ gdzie można na bieżąco śledzić
nasze działania. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o pracy młodzieżowej CME to
skontaktuj się z Katarzyną Wesner-Macurą: katarzyna.macura@cme.org.pl
***
Księgarnia Warto dla młodych:
•
•
•

•

•

„Jestem drugi. Autentyczne historie”. Czasem głośne, czasem nieznane – oto
autentyczne historie ludzi skonfrontowanych z własną bezsilnością i niemocą,
którzy odkryli zdumiewającą prawdę.
„Więcej niż fan. Codzienne rozważania.” To praktyczne i pomocne narzędzie
duchowego rozwoju jest znakomitą codzienna lekturą dla każdego wierzącego
człowieka: tak młodego, jak i starszego.
„Ukochanej Księżniczce Listy pełne miłości od…”. Odkryj jak bardzo jesteś
kochana. Ta wspaniała książka otwiera oczy kobiet by mogły patrzeć na siebie
w taki sposób, w jaki Bóg patrzy na nie. Wiele z nich nawet nie wie, że są
córkami Króla – wybranymi Jego Księżniczkami.
„Najpiękniejsza córka Boga”. Każda dziewczyna chce być kochana i
akceptowana zwłaszcza przez swojego ojca. Ale może jest tak, że Twój
poświęca Ci za mało czasu. Niezależnie od tego, czy Twój tato jest przy Tobie,
czy nie, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Wszyscy mamy Ojca, który nas
kocha…
A ponadto: zeszyty z wersetami i notatniki

* Katarzyna Wesner – Macura jest animatorem w CME

Występ chóru młodzieżowego
Z dumą informujemy, że Chór Młodzieżowy naszej Parafii wziął udział w
niezwykłym ekumenicznym koncercie pod hasłem „Zbawienie przyszło przez
krzyż...”. Koncert ten odbył się 15 kwietnia 2018 w Parafii Kościoła
Starokatolickiego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na ul.
Wolskiej 186 w Warszawie.
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Podczas tego koncertu wystąpiły cztery chóry:
- Chór Młodzieżowy Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pod dyrekcją
Aleksandra Słojewskiego,
- Chór Młodzieżowy z Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie, pod dyrekcją Marty Dziubińskiej,
- „Schola Jakuba”, z rzymskokatolickiej Parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie
pod dyrekcją Aleksandry Ignaczak,
- Zespół Wokalny "muzyka-cerkiew.pl", który poprowadził Miłosz Bogić.
W programie chóry wykonały pieśni z tradycji wyznaniowych swojego
pochodzenia, śpiewy liturgiczne i pieśni okresu Wielkiego Postu, Triduum
Paschalnego i Wielkanocy.
Koncert objęty był honorowym patronatem Biskupa Naczelnego, Kościoła
Starokatolickiego Mariawitów oraz Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC
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Przygotowała Małgorzata Weigle

100 lat temu o młodzieży
100-lecie Niepodległości Polski inspiruje do
poszukiwań ciekawych wydarzeń z naszego,
ewangelickiego środowiska. Skarbnicą wiedzy stają
się stare Kalendarze Ewangelickie. Te niezwykłe
roczniki upamiętniają wydarzenia, teologię, zwyczaje,
kulturę i język środowiska ewangelickiego z
początkowych lat odzyskanego Państwa Polskiego.
Poniżej artykuł z 1919 roku, który doskonale
wprowadzi nas w refleksję na temat wychowania
młodzieży. Ten egzemplarz Kalendarza został
odnaleziony w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Niewielki
stempelek świadczy o tym, że należał do zbiorów pana
Stanisława Zahradnika - historyka, archiwisty i
działacza ewangelickiego na Zaolziu.
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„Cena wierności”
- słów kilka o rzeźbie w naszym kościele *
Punktem wyjścia do stworzenia instalacji było zagłębienie się autorki w temat
prześladowania za wiarę w ciągu całej historii chrześcijaństwa, która
przedstawia to w następujący sposób:
„Studiując ten temat, uświadomiłam sobie, że na każdym etapie historii
chrześcijaństwa byli wierni, szczerze wierzący chrześcijanie, którzy w ten czy
inny sposób byli prześladowani przez pogańską lub ateistyczną władzę bądź
skorumpowany kościół. W każdym okresie żyły osoby, które pragnęły zmian i
działały w imieniu Pana, powodując swoistą reformację. Instalacja „Cena
wierności” w symboliczny sposób przedstawia całą historię chrześcijaństwa.
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Alisa Temchenko, „Cena wierności”. Stal, stal nierdzewna, żywica. 2013.
19

Dolna konstrukcja symbolizuje ziemskie życie. Dwanaście płyt przedstawia pewne
etapy rozwoju chrześcijaństwa z charakterystycznymi symbolami dla każdego z
nich: pierwszy Kościół, imperium Konstantyna, Kościół koptyjski, Kościół katolicki
- pierwszy papież, Kościół prawosławny – ochrzczenie kijowskiej Rusi, wyprawy
krzyżowe, czasy inkwizycji, Reformacja, protestancki Kościół w Ameryce, misje
ewangelizacyjne na całym świecie, ruch ekumeniczny, czasy ostateczne. Postacie
wznoszące się w górę symbolizują dusze wiernych, opuszczające ziemskie życie w
drodze do Niebiańskiego Ojca. Stal zardzewiała i nierdzewna symbolizuje życie
tymczasowe i wieczne.

Stworzyłam tę rzeźbę z myślą o wszystkich chrześcijanach żyjących współcześnie
niezależnie od wyznania, zadając im i sobie pytanie: "Czy jesteśmy gotowi być
wiernymi Panu w obliczu cierpienia tak, jak to robili nasi poprzednicy?".
* Autorka Alisa Temchenko
Ur. 1989, Kijów (Ukraina). Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie na wydziale rzeźby. Obecnie studiuje sztukę
nowych mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w
Warszawie. W swojej twórczości podejmuje kwestie związane z dualnością świata,
m.in.: pojęcia wieczności i tymczasowości. Rozpatruje relacje między światem
wewnętrznym człowieka a światem zewnętrznym oraz ludzkiego ciała jako
pośrednika między nimi. W swoich pracach używa stali, stali nierdzewnej,
przezroczystych materiałów (żywica) oraz wykorzystuje multimedia.
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Ogłoszenia
Podziękowanie

Organizatorzy wiosennej edycji loterii fantowej dziękują wszystkim, którzy
przyczynili się do jej przygotowania. Za szczególne zaangażowanie dziękujemy
Pani Barbarze Walewskiej i naszym kościelnym Paulinie i Danielowi, bez których
pomocy impreza nie miałaby tak sprawnego przebiegu.
Michalina Gralak (Koło Pań)

***
Wakacje w Sorkwitach
W tym roku zarezerwowaliśmy pobyt w Sorkwitach w terminie 24.06 /niedziela/
do 06.07 /piątek/, ale można też zostać dłużej – aż do 15 lipca znajdą się miejsca
dla chętnych. 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. Serdecznie zapraszamy na integracyjny wyjazd
parafialny!

***
Polecamy książki wydawnictwa Warto:

"Leśne kościoły"
W połowie XVI wieku większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego była
ewangelikami. Hasło powrotu do źródeł chrześcijaństwa przyjęły wszystkie
warstwy ówczesnego społeczeństwa. Wolność religijna skończyła się, gdy po
pokoju westfalskim panowanie na tym terenie przejęli Habsburgowie i
rzymskokatolicyzm stał się wyłącznie panującym wyznaniem.
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W 1654 roku zabrano ewangelikom większość kościołów. Do roku 1709, a w
niektórych okolicach do 1781 roku, mogli się spotykać na tajnych nabożeństwach
tylko w lasach na górskich zboczach.
Książka przypomina te miejsca i zachęca do odwiedzenia ich obecnie. Opisy, mapy
i dokładne współrzędne GPS pozwolą odnaleźć leśne kościoły nawet, gdy nie leżą
przy szlakach turystycznych.
"Szlak ewangelicki w Słupsku"
Od czasów reformacji przez Słupsk wiedzie długi ewangelicki szlak. Pierwszym
luterańskim księdzem w mieście był dr Jan Amandus, przyjaciel Marcina Lutra. Po
nim nastąpił nieprzerwany łańcuch duchownych, wśród których był także znany
teolog Fryderyk Schleiermaher.
Przez wieki miasto było pod wpływem protestantyzmu – w różnych jego formach.
Przejawiało się to m.in. skromnym wystrojem kościołów, co nadal można zobaczyć
w poświęconym w 1859 roku luterańskim kościele Świętego Krzyża.
Urzekający szatą graficzną przewodnik, oprócz bogatej oferty turystycznej i
kulturalnej Słupska, przedstawia zmienne losy miasta, a także słupskiej parafii
ewangelicko-augsburskiej po 1945 roku. Zbór ten po trudnych powojennych
początkach znowu jest wspólnotą wypełnioną życiem; tworzą ją Polacy i Niemcy,
których połączyły wspólny los i wiara.

Komunikat

Ze strony internetowej Kościoła Ewangelickiego w Polsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski
w Polsce i wszystkie jego jednostki organizacyjne respektują prawo do prywatności
wiernych Kościoła i innych osób, których dane osobowe są przez nich przetwarzane.
Przetwarzanie danych osobowych w Kościele i jego jednostkach organizacyjnych odbywa
się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi i z uwzględnieniem zasad
autonomii oraz niezależności gwarantowanych przez Konstytucję RP.
Zasady przetwarzanie danych osobowych w związanych z pełnionymi funkcjami
statutowymi Kościoła określa Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele
Ewangelicko-Augsburskim w RP, uchwalony przez Radę Synodalną w dniu 23 kwietnia
2018 r. Regulamin ten dostosowuje zasady ochrony danych osobowych w Kościele do
wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP
obowiązuje od dnia 21 maja 2018 r. z wyjątkiem przepisów § 22-23, które weszły w życie
w dniu 23 kwietnia 2018 r.
22

Prawa osób, których dane są przetwarzane reguluje rozdział III Regulaminu.
Przestrzeganie ochrony danych osobowych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
podlega nadzorowi odrębnego i niezależnego organu nadzorczego o nazwie Komisja
Ochrony Danych Osobowych (KODO).
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do KODO, jeżeli sądzi, że
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Kościół lub jego jednostki
organizacyjne, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Chrzty
W niedzielę 27 maja br. odbył się Chrzest Julii Zuzanny SZALC – córki Moniki
KRASNODĘBSKIEJ i Piorta SZALCA.

Z kolei w niedzielę 3 czerwca odbyły się Chrzty:
Anastazji SZOŁDROWSKIEJ – córki Dominiki SAWELSKIEJ i Marcina
SZOŁDROWSKIEGO
oraz Klementyny, Antoniny i Filipiny DUSIŃKICH – córek Michaliny i
Przemysława DUSIŃSKICH.

***

Z żałobnej karty
W czwartek 7 czerwca 2018 r. pożegnaliśmy śp. Elżbietę KĄPAŁA z domu
WUENSCHE, która zmarła 14 stycznia br. w Lozannie w wieku 78 lat.
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Nasi drodzy Jubilaci *
Pani Anna - 1.06

Pani Jolanta - 28.06

Pani Genowefa - 5.06

Pan Jerzy - 11.07

Pani Janina - 11.06

Pani Halina - 17.07

Pani Lili - 14.06

Pan Henryk - 30.07

Pani Elżbieta - 15.06

Pan Tadeusz - 24.07

Pani Zofia - 24.06

Pani Halina - 14.07

Pani Jadwiga - 24.06

Pani Zofia - 30.07

Pan Aleksander - 28.06

Pani Ewa - 20.07
Pani Mira - 19.07

Pan Bóg jest przecież słońcem i tarczą, obdarza łaską i chwałą, nie
odmawia dobra postępującym uczciwie. O Panie Zastępów, szczęśliwy
człowiek, który ufa Tobie!" (Ps 84 12,13)
* W związku z wprowadzeniem Regulaminu Ochrony Danych Osobowych naszym
czcigodnym Jubilatom składamy życzenia imienne.

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; niedz.: 11:30 – 12:30
http://www.pulawska.luteranie.pl/ email: pulawska@luteranie.pl

nr konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315
©Nasza Parafia – Informator Rady Parafialnej PE-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Koordynator numeru: Małgorzata Weigle. skład numeru: Dagmara Maciuszko.
Na parafialnej stronie internetowejhttp://www.pulawska.luteranie.pl/ istnieje możliwość pobrania
informatora „Nasza Parafia”. Będziemy Państwu wdzięczni za przekazywanie wszelkich uwag
i propozycji dotyczących pisma na adres mailowy parafii: pulawska@luteranie.pl
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Dodatek dziecięcy do
biuletynu „Nasza Parafia”
rok V nr 4/2018

Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie

Relacja z parafialnego Dnia Dziecka – 10.06.2018 r.
Dzień Dziecka i Święto Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego to od lat
wielkie przedsięwzięcie organizacyjne. Wcześniejsze planowanie i
zaangażowanie wielu wolontariuszy pozwala na spędzenie tego dnia w
wyjątkowy i pomysłowy sposób. W wielkim mieście, ale na łące,
edukacyjnie, ale z zabawą! Co roku mamy obawy o kapryśną czerwcową
pogodę i co roku przeżywamy stres, czy wszystko nam się uda.

Nie inaczej było w tym roku. Niedziela 10 czerwca okazała się być wręcz
upalna. Jeszcze przed nabożeństwem udało się nam rozmieścić wszystkie
konkurencje na terenie parafii ( dziękujemy wszystkim wolontariuszom za
sobotnie przygotowania i tak wczesne przyjście w niedzielę!). Na 15-tu
stanowiskach można było zdobyć stempelki, które po skompletowaniu
uprawniały do odbioru nagrody. Kolorowy worek z drobiazgami to dary ,
w które zaopatrzyło nas wydawnictwo WIDNOKRĄG, ZUZUTOYS, Panie
Dorota, Basia i miasto stołeczne Warszawa.
Wszystkie aktywności łączyła postać królewny Anny Wazówny - siostry
króla Zygmunta III Wazy. Zadania do wykonania miały przybliżyć kolejne
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wątki biograficzne tej luterańskiej królewny.
Królewna Anna Wazówna:
- urodziła się w Szwecji i była wyjątkowo pilną uczennicą, dlatego
dzieci skacząc na skakance miały za zadanie nauczyć się szwedzkiej
wyliczanki (dziękujemy Karolowi).
- pasjonowała się botaniką, dlatego dzieci sadziły sadzonki różnych
roślin. Największą popularnością cieszyły się: aloes, pomidory, mięta i
bazylia (dziękujemy waśćkom ogrodniczkom Grażynie, Michalinie, Marcie
i Paulinie).
- mając 15 lat podjęła decyzję przyjęcia wiary luterańskiej, której
symbol w postaci Róży Lutra był przykręcany przez nasze dzieci z
kolorowych nakrętek (dziękujemy majstrom wiertarkowym - dwóm
Pawłom).
- bardzo się cieszyła z koronacji brata Zygmunta III na Króla Polski,
dlatego można było sprawdzić jak wygląda życie Jego "Wysokości" chodząc na szczudłach (dziękujemy silnym asekurującym szczudlarzom
Maćkowi i Michałowi).
- po objęciu tronu przez brata, nie mogła przyjechać od razu do Polski,
bo było zbyt niebezpiecznie z powodu strzałów z armat ("Kule" wbijane w
bramkę przyjmował słynny woj Michał, któremu jesteśmy wdzięczni za
odpieranie ataków ).
- gdy wojenne niepokoje ustały, przyjechała z Szwecji do Polski. A
niebezpieczną podróż ochraniali na "tyrolce" (przejazd na linie nad łąką)
czcigodni rycerze Michał, Przemysław i Krzysztof (do stóp się
Waszmościom kłaniamy!).
- dostała we władanie starostwo Brodnicy i Golubia - miast na
pojezierzu mazurskim, gdzie można było łowić ryby wśród pływających
nenufarów (wyrażamy wdzięczność rybaczce Dagmarze).
- musiała zajmować się sprawami gospodarczymi (zbieranie
ekologicznych plonów odbyło się pod okiem Podstoliny Kasi i Moniki).
- leczyła osobiście swoich dworzan i przygotowywała im ziołowe
mikstury. Dzięki wytrwałej pomocy Maksymiliana łyżka trafiała bez
uronienia kropli do chorego (przenoszenie jajka na łyżce).
- jako zapalona botaniczka wspierała pracę naukową profesora
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botaniki - Syreniusza. Pierwsze zielniki powstawały dzięki nauczycielom
kaligrafii (czcigodni Agato i Jerzy, dziękujemy za fachowe opisanie roślin).
- wspierała naukę i sztukę, dlatego można było pod okiem bukieciarek
(Izy i Filipiny) ułożyć kompozycje z ziół i kwiatów.
- urządzała huczne bale na zamku. Można było pod okiem lutniarzy
Michaliny i Roberta wykonać własny instrument muzyczny (grzechotkę).
Dziękujemy za cierpliwość!
- prawdopodobnie nie lubiła pozować do obrazów, ale stare zamki za
jej panowania otrzymały nowy, renesansowy charakter. Dziękujemy
architektom i malarzom: Rochowi i Ewelinie za twórcze malowidła na
płocie :)
- zawsze dbała o swoich podopiecznych. Leczenie ludzi było dla niej
bardzo ważne, dlatego dziękujemy królewskim medykom Ryszardowi i
jego kompanowi za fachowe nauki ratowania i bandażowania.
- wszyscy goście dworu Anny Wazówny mogli sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcie na królewskim tronie lub w ogrodzie. Dziękujemy nadwornym
fotografom (Violi i Mateuszowi ) za uwiecznianie dla potomnych świętowania 450-tych urodzin królewny.
Jak widać, nadwornych
wolontariuszy było wielu,
ale
to jeszcze
nie
wszystko!
Uczta
urodzinowa była w tym
roku wyjątkowo zdrowa
(mimo plakatowej akcji
protestacyjnej gofrowych
fanów!). Za owocowe
szaszłyki
(Dorota,
Dagmara,
Ania),
zdrowotne
napary
ziołowe (Marzena) i bezcukrowe desery (Marta
z koleżanką)
odpowiedzialny był cały sztab cukierników, sadowników, zielarek i
herbaciarek.
Za porządek w powozowni odpowiedzialni byli parkingowi koniuszy
(Daniel, Dominik wraz z harcerzami), natomiast rozliczaniem stempelków
zajęły się rachmistrzynie rejestracyjne (Ada, Jagoda i Marta).
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Nie zapominajmy o latających cudach czyli bańkach mydlanych, które w
tym roku kreowały same dzieci pod okiem Adriana.
W kąciku ogrodów zamkowych nasi alchemicy i naukowcy – Kasia, Michał
i Grzegorz mieszali tajemnicze substancje i mikstury, poili dymiącymi
naparami, a urodziny królewny Anny uczcili głośnymi wybuchami salw.
Całość królewskiej imprezy upiększona była muzyką płynącą z
tajemniczych skrzyń, sterowanych przez mistrza ceremonii Adama a
skonstruowanych przez uczonego Michała.
Po ogrodach podzamkowych
przechadzała się królewna
Anna Wazówna, która czytała
swoje pamiętniki. Droga Elu byłaś fantastyczna! To były
wspaniałe,
królewskie
urodziny! Dziękujemy za
wszystko!

We wszelkich przygotowaniach pomagali nam nasi kościelni - Paulina i
Daniel, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za podlewanie roślin,
porządkowanie, przygotowanie filmów i stałą gotowość do pomocy.
Dziękujemy pani Diakon Halinie Radacz za udostepnienie filmów o
Brodnicy, Annie Wazównie i ciekawej historii jej pochówku.
Nie umiemy wymienić wszystkich, którym jesteśmy wdzięczni, za
poświęcenie czasu. Każdy wolontariusz (dorośli, młodzież, harcerze,
fundatorzy nagród, opiekunowie stanowisk) zostawili tu kawałek swojego
czasu i serca. Mamy nadzieję, że zyskali radość, satysfakcję i może nowe
więzi przyjaźni?
Dzieci są przyszłością Naszej Parafii! Starałyśmy się, aby ten wyjątkowy
dzień został na dłużej w pamięci i kojarzył się z Kościołem, wspólnotą,
uśmiechem oraz z ... Anną Wazówną. Chyba się nam znów udało :)
Małgorzata Weigle i Ewa Filipp
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