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Hasło miesiąca: Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje,
a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą (Ps 38, 10).
Ks. dr Dariusz Chwastek

Pamiątka Reformacji
Chrystus wyzwolił nas wolnością. Trwajcie więc w niej i nie pozwólcie znowu
nałożyć sobie jarzma niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeżeli się poddacie
obrzezaniu, Chrystus do niczego wam się nie przyda. Ponownie oświadczam
każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że jest on zobowiązany
zachować całe Prawo. Wy, którzy w Prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście
oddzieleni od Chrystusa, straciliście łaskę. My natomiast, dzięki Duchowi
oczekujemy nadziei usprawiedliwienia z wiary. W Chrystusie Jezusie bowiem
nie ma znaczenia ani obrzezanie, ani jego brak, ale wiara, która działa przez
miłość (Biblia Ekumeniczna – Ga 5, 1-6).
Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
Chrystus wyzwolił nas wolnością! Tak, to było wielkie odkrycie i doświadczenie
ap. Pawła. Było to również wielkie odkrycie, którego na swój sposób we własnym
życiu doświadczył ks. Marcin Luter. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności
żyli, bo w Jezusie znaczenie ma tylko wiara, która działa przez miłość! To jest
również poselstwo na tegoroczną rocznicę upamiętniającą dzieło Reformacji,
które chcemy na nowo odkryć w naszym osobistym i wspólnotowym życiu.
Najpierw zwróćmy uwagę na losy ap. Pawła. Wyzwolenie, którego doświadczył
w swoim życiu, i dzięki któremu stał się wolnym chrześcijaninem, przeżył
w drodze z Jerozolimy do Damaszku. Objawiający mu się Chrystus, radykalnie
odmienił jego życie i sposób myślenia. Odtąd Paweł głosił, że objawienie w Jezusie
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Chrystusie ma podstawowe znaczenie nie tylko dla jego sióstr i braci Żydów, lecz
także dla wszystkich pogan. Dzięki Jezusowi poganie również mogą zostać
włączeni do ludu Bożego. Przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie przed
poganami została otwarta możliwość uzyskania sprawiedliwości przed Bogiem
bez konieczności poddawania się obrzezaniu, a więc bez przestrzegania
żydowskiego prawa rytualnego. Tak, właśnie w Jezusie Chrystusie Żydzi
i chrześcijanie, obrzezani i nieobrzezani, stali się braćmi i siostrami w wierze.
Wprawdzie w odmienny sposób i różnymi drogami dotarli do jedynego Boga
– Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba – lecz na równych prawach otrzymali jednakowy
dostęp do Ojca Jezusa Chrystusa.
Dlatego właśnie ap. Paweł tak radykalnie zachęcał swoich adresatów z Galacji: jeśli
Chrystus wyzwolił nas wolnością, trwajcie w niej nadal! Dokładnie rzecz biorąc,
Chrystus wyzwolił nas od oddzielenia od Boga. Całym swoim życiem Jezus o tym
świadczył, a na krzyżu ostatecznie przypieczętował, że nic nie musi od siebie
oddzielać Boga i człowieka. Przezwyciężenie wszelkiej separacji od Boga może
przynieść w naszym religijnym życiu poczucie największego wyzwolenia!
Niemal 1500 lat po ap. Pawle również Marcin Luter doświadczył w swoim życiu
czegoś podobnego. Od początku swojego dorosłego życia starał się robić wszystko,
by jego osobiste życie było przed Bogiem dobre i sprawiedliwe. W związku z tym
jako młody człowiek wstąpił do klasztoru augustianów i podporządkował się jego
najsurowszym zasadom i regułom. Po latach usilnych starań i poświęcenia,
przyznał, że wcale nie poczuł się człowiekiem dobrym ani sprawiedliwym.
Sytuacja odmieniła się diametralnie dopiero wtedy, gdy podczas lektury Biblii
trafił na słowa ap. Pawła, który wyznawał, że człowiek jest usprawiedliwiony
wyłącznie z Bożej łaski. Dokładnie rzecz biorąc, Lutrowe studia nad Biblią były nie
tylko żmudnymi zmaganiami intelektualnymi, lecz także intensywną duchową
walką. W toku tych zmagań reformator odkrył, że biblijna sprawiedliwość nie jest
takim rodzajem sprawiedliwości, którą dopiero musielibyśmy sobie wypracować
przed Bogiem. Luter na nowo odkrył, że tej sprawiedliwości udziela nam sam Bóg,
kierując się przy tym swoją bezcenną łaską. W konfrontacji z rzeczywistością
średniowiecznego Kościoła, Luter wyjaśniał na różne sposoby, co to znaczy być
usprawiedliwionym przed Bogiem wyłącznie z łaski: już nie strach przed surowym
i karzącym Bogiem powinien określać chrześcijański sposób myślenia o Nim, ale
zaufanie do Jego nieskończonej i niewyczerpanej miłości. Już nie listy odpustowe
ani żadne własne starania i dobre czyny o charakterze religijnym są fundamentem
wiary chrześcijańskiej, lecz zaufanie do Bożej drogiej łaski, która wyprzedza
wszelki rodzaj ludzkiej aktywności. Twarzą tegoż łaskawego Boga jest wyłącznie
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Osoba Jezusa Chrystusa. Zdaniem reformatora, ufając Jezusowi, otrzymujemy to
wszystko, co jest niezbędne do dobrego i sensownego życia.
Taki nowy sposób myślenia Marcin Luter zaprezentował w 1520 r. nieobszernej
i bardzo popularnej książkce pt. „O wolności chrześcijanina”. Główna myśl Lutra
zawarta w tym eseju składa się z dwóch programowych zdań: „Chrześcijanin jest
wolnym panem względem wszystkiego (wszystkich spraw) i nikomu
niepodległym“. A zarazem mówi reformator: „Chrześcijanin jest najbardziej
uległym sługą wszystkich (spraw) i każdemu podległym”. Oba zdania się nie
wykluczają! Wręcz odwrotnie: wzajemnie się uzupełniają! Inaczej mówiąc,
chrześcijanin jest wolny przez wiarę w Boga, a zarazem przez wzgląd na miłość
jest sługą wszystkich – ponieważ wiążą go określone zobowiązania wobec swoich
bliźnich. Jak widać, wolność w żadnym razie nie jest pozbawiona granic ani też nie
może się obyć bez miłości bliźniego. Chrześcijańska wolność domaga się
zawiązywania i kultywowania więzi. Jednak dopiero w miłości bliźniego odnajduje
ona swoje oparcie i motywację do solidarności z innymi ludźmi. W ten sposób
Luter starał się uchronić chrześcijan przed płytkim i jednostronnym
pojmowaniem chrześcijańskiej wolności. A jednocześnie jasno dawał do
zrozumienia czytelnikom, że jesteśmy zobowiązani do uczciwego postępowania,
a także do odważnego i mądrego planowania życia. Sam Bóg przemawia do nas
w Biblii, a zarazem jest obecny w naszych sumieniach. W obliczu Boga wszyscy
jesteśmy równi!
W ten sposób wezwanie do wolności stało się nie tylko znakiem rozpoznawczym
Reformacji i Kościołów ewangelickich, lecz także stopniowo wolność stawała się
coraz wyraźniejszym znakiem rozpoznawczym nowożytności, a następnie całego
modernizującego się świata. Jednak bez tego religijnego przełomu, a więc bez
urzeczywistnionej wolności w wymiarze religijno-duchowym nie byłoby mowy
o późniejszym programie oświecenia, a następnie o demokracji. Podobnie gdyby
nie teologiczna refleksja nad wolnością, nie byłoby podstaw do mówienia
o godności każdego człowieka.
Trzeba jednak przyznać, że wolność nie jest wartością samo przez się zrozumiałą
– zapewne znamy dylematy i dramaty wolności, a także jej otchłanność. Taką
lekcję można wynieść nie tylko z bolesnej historii XX w., lecz także z tego okresu w
dziejach naszego narodu, gdy Polski nie było na mapach Europy. O wolność
i samostanowienie naszego kraju walczyły pokolenia naszych rodaków, wśród
których byli katolicy, ewangelicy, prawosławni, a także wyznawcy innych wyznań
i religii. Wielu z nich nigdy nie doczekało się wolności i niepodległości Ojczyzny,
której setną rocznicę będziemy uroczycie przeżywać 11 listopada.
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Dramat wolności, który przywodzi na myśl ta państwowa okrągła rocznica, polega
na faktycznym splątaniu dobra ze złem – gdyby nie wybuch I wojny światowej, kto
wie, jak potoczyłyby się losy naszej polskiej państwowości. Chore ambicje
jednostek, egoizm ugrupowań partyjnych i państw, a także chciwość, szerzenie
kłamstw czy prowokowanie konfliktów zbrojnych to ciemna strona wolności
zarówno sto lat temu, jak i współcześnie. Sam fakt istnienia wolności nie jest
jeszcze gwarancją żadnego rodzaju dobra.
Współcześnie bardziej niż kiedykolwiek przedtem żyjemy pod znakiem wolności.
Od upadku żelaznej kurtyny wiele narodów oraz regionów Europy (i nie tylko)
uzyskało bezprecedensową wolność. Mimo tego pozytywnego doświadczenia
można mówić o nowych rodzajach zniewolenia, które są generowane na przykład
przez powszechny dobrobyt (pułapki konsumpcji), otwarty dostępu do Internetu
czy postępującą globalizację. Wyraża się w tym ambiwalencja i nieraz dramat
ludzkiej wolności, która nigdy nie jest bezwarunkowa i niczym nieskażona.
Dlatego stale aktualne pozostają słowa ap. Pawła, który przypomina, że wolność
potrzebuje wyzwolenia (por. Ga 5, 6b). Dopiero taka wyzwolona wolność przez
wiarę uzdalnia ludzi nie tylko do pokojowego i bezpiecznego współistnienia, lecz
także do dobrowolnego zrzeszania się ich ze sobą. Taka wyzwolona wolność
skłania jednych ludzi do wczuwania się w cierpienia i potrzeby innych – daje siłę
do wzajemnego noszenia ciężarów (Ga 6, 2a). Ludzie wolni, bo wyzwoleni, będą
zdolni dobrowolnie działać na rzecz dobra swoich bliźnich.
Na zakończenie powtórzmy raz jeszcze, że wolność, do której wyzwala nas Jezus,
wynika z miłości Boga do nas – i do wszystkich ludzi. Bóg wolności mówi do każdej
i każdego z nas: należysz do mnie! Kocham cię! To rozstrzyga o naszym duchowym
przeznaczeniu: należę do jedynego Boga, który w Chrystusie ukazał mi swoją
łaskawą i miłosierną twarz. Takie doświadczenie miłości Boga w naszym własnym
życiu jest nie do przecenienia, ponieważ z niego mogą wynikać również akceptacja
nas samych oraz poczucie własnej wartości. Co więcej, przeżywanie miłości Boga
na własnej skórze motywuje nas do akceptacji i szanowania innych ludzi – naszych
bliźnich – bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry, wiek, płeć czy poglądy
(por. Ga 3, 28). Właśnie o to chodziło ap. Pawłowi, gdy pisał, że podstawą „nadziei
usprawiedliwienia z wiary w Chrystusie Jezusie” jest wiara, „która działa przez
miłość”. Niechaj taką autentyczną wiarę i czynną miłość nieustannie pogłębia
i utrwala w nas łaskawy Bóg. To jest prawdziwie Dobra Nowina! Amen.
Warszawa, październik 2018 r.
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Jerzy Rzędowski

Ewangelicy a niepodległość Polski
Stulecie odzyskania niepodległości skłania do poszukiwań także ewangelickich
śladów w tej historii. Jest ich wiele, bo tak jak ewangelicyzm od pięciu wieków
jest częścią polskiej kultury, tak losy Kościoła i jego członków splatały się
z losami całego kraju.
Wielka wojna
Zanim przedstawimy ewangelików zasłużonych dla niepodległości, warto
wspomnieć okoliczności jej odzyskiwania. Pamiętajmy, że był to czas wojny –
pierwszej w dziejach wojny światowej.
Choć wojna od dawna „wisiała w powietrzu”, była zaskoczeniem. Sam
ks. Juliusz Bursche napisał już po rozpoczęciu walk w 1914 r., że w nią nie
wierzy. Wybuch wojny zastał go w Wiśle, przez co do Warszawy musiał wracać
okrężną drogą przez Rumunię i Krym.
Dla ewangelików w Kongresówce to była ogromna zmiana.. Dotąd Rosjanie
traktowali ich przychylnie, a teraz – uznani za Niemców – z dnia na dzień stali
się obiektem nienawiści. Ponieważ zarządzono wysiedlenie Niemców w głąb
Rosji, parafie zaczęły się wyludniać, na nic były wyjaśnienia, że nie każdy
ewangelik to Niemiec. Obronę wysiedlanych uważano za dowód zdrady, z kolei
próby obrony przez władze kościelne współwyznawców-Polaków budziły
rozgoryczenie współwyznawców-Niemców. Ewakuacja (a w praktyce często
niszczenie) majątków wysiedlanych osób, w tym wyposażenia fabryk,
pogłębiała chaos.
Sytuacja znów zmieniła się wraz z wkroczeniem wojsk państw centralnych.
Wakujące parafie obsadzono niemieckimi księżmi, do konsystorza powołano
Niemców z cesarstwa. Jednocześnie poważnym problemem była ogromna
materialna nędza spowodowana wojną: brak pracy, głód (dotykający także
dzieci) i choroby.
W takich warunkach w 1917 r. powstała w Warszawie Rada Regencyjna
i pierwsza od dziesięcioleci polska administracja w Królestwie.
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Generalny superintendent
Zwierzchnikiem Kościoła luterańskiego w Kongresówce od 1904 r. był
ks. Juliusz Bursche. Pochodził z Wielkopolski, z rodziny pastorskiej. Mimo
stosunkowo młodego wieku (obejmując urząd miał 42 lata), szybko
awansował. Historyk polskiego protestantyzmu, ks. Waldemar Gastpary,
zauważył, że Bursche „był jedynym człowiekiem, który mógł przynajmniej
w części sprostać zadaniom Kościoła przez siebie kierowanego i opanować
nawiedzające go trudności”. Trudnościami były choćby animozje etniczne:
Niemcy oskarżali Burschego o polonizację ewangelików, a polscy katolicy –
o ich germanizowanie. Dodatkowym ciosem dla księdza była amputacja stopy
po wypadku tramwajowym.
Przez większą część urzędowania ks. Bursche zabiegał o nową ustawę
kościelną dla luteran. Według dotychczasowej, jeszcze z 1849 r., Kościół
Ewangelicko-Augsburski w Królestwie Polskim miał status jednego
z kościołów państwowych. „Najwyższa władza” (a więc car) obsadzała główne
urzędy i zezwalała na zwołanie synodu generalnego. Pastorów wybierały
wprawdzie parafie, ale zatwierdzał konsystorz, też mianowany przez władze
państwowe. Już w początkach pracy ks. Burschego było to anachronizmem; po
przejęciu carskich uprawnień przez niemieckiego generał-gubernatora,
a później przez polskie władze, stało się utrapieniem. Trzeba tu dodać, że
reformowani mieli osobną ustawę, która nie ingerowała tak bardzo w życie
Kościoła.
Wysiedlenia „Niemców” nie ominęły i ks. Burschego, znalazł się w Orenburgu,
na granicy Europy i Azji. Do Warszawy mógł powrócić dopiero w lutym 1918 r.
Po odzyskaniu niepodległości, na wezwanie władz młodego państwa,
ks. Bursche wyjechał na konferencję paryską jako biegły w sprawie Śląska
Cieszyńskiego i Mazur. Wraz z prof. Józefem Buzkiem i prezesem wileńskiego
synodu reformowanego Wawrzyńcem Puttkamerem przedstawiał delegatom
państw Ententy głos polskich ewangelików w sprawie granic. Niestety, misja ta
odniosła tylko częściowy sukces, z racji niechęci aliantów do zbytniego
osłabienia Niemiec.
W 1919 r. polskie władze – wciąż na podstawie przepisów z 1849 r. – powołały
nowy konsystorz, w którym ks. Juliusz Bursche pozostał generalnym
superintendentem. Zaczął się długi, trwający aż do połowy lat 30. proces
potwierdzania stanu prawnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
zakończony przyjęciem zupełnie nowej ustawy regulującej relacje między
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państwem a Kościołem. W pracach tych ks. Bursche był niezwykle aktywny,
a po wejściu ustawy w życie objął nowo utworzony urząd biskupa Kościoła.
W służbie niepodległej Rzeczypospolitej bp Bursche pozostał do końca życia,
zamęczony przez Niemców w 1942 r. w berlińskim więzieniu Moabit.
Prawnik i statystyk
Jednym z członków pierwszego polskiego konsystorza KEA, a zarazem
wspomnianym już ewangelickim delegatem do Paryża był profesor Józef
Buzek, dziekan wydziału prawa na lwowskim uniwersytecie. Specjalizował się
w statystyce, choć do historii przeszedł też jako konstytucjonalista,
a konkretnie autor dwóch projektów polskiej ustawy zasadniczej.
Pierwszy projekt, zwany wprost „konstytucją Buzka”, powstał jeszcze w 1917
r. i został oficjalnie przyjęty przez komisję Tymczasowej Rady Stanu. Według
niego Polska miała być monarchią konstytucyjną z silną pozycją króla. Do
dalszych prac nad projektem nie doszło, ponieważ Józef Piłsudski tuż po
objęciu funkcji tymczasowego naczelnika państwa wydał dekret
przekształcający Polskę w republikę.
Drugi projekt Józefa Buzka, który powstał w 1919 r. w czasie prac nad
konstytucją Rzeczypospolitej, zwany był „amerykańskim” z racji podobieństw
do ustroju USA. W zamyśle jego twórcy Polska miała być republiką federacyjną
z silną władzą prezydenta. Ciekawostką był podział państwa na 70 ziem
z osobnymi konstytucjami, przy czym istnienie w ziemiach różnych form
demokracji bezpośredniej miało zależeć od poziomu alfabetyzacji ludności.
Władze centralne miały zajmować się tylko najważniejszymi sprawami;
większość kompetencji w projekcie Buzka została przesunięta w dół, do ziem
lub nawet gmin (które zyskiwały status niemal jak w Szwajcarii –
obywatelstwo gminy miało być podstawą obywatelstwa państwa).
Czy inspiracją dla Józefa Buzka było ewangelickie przywiązanie do lokalnej
społeczności? Trudno powiedzieć, na pewno pomocna była świetna orientacja
autora w systemach prawnych różnych państw. „Projekt amerykański” nie
zyskał poparcia w Sejmie Ustawodawczym i ostatecznie konstytucja marcowa
z 1921 r. (ta, która wprowadziła m.in. równouprawnienie wyznań, różnie w
II Rzeczypospolitej przestrzegane) była wzorowana na ustroju Francji.
Największym dziełem Józefa Buzka, tym razem zrealizowanym, było
zorganizowanie Głównego Urzędu Statystycznego, którym kierował ponad 10
lat.
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Śląscy działacze
Śląsk Cieszyński to wyjątkowy region. Mimo wieków oderwania od macierzy to
tu przetrwała polska mowa, a mimo przynależności do (katolickiej) monarchii
Habsburgów – Reformacja. To dzięki wytrwałości wielu XIX-wiecznych
działaczy na rzecz polskości i ewangelicyzmu połączenie Śląska Cieszyńskiego
z odradzającą się Polską nastąpiło w tak naturalny sposób. Nazwisk wielu
z nich nie znamy, czasem jednak te nazwiska powtarzają się wyjątkowo często.
W słowniku biograficznym polskich ewangelików dra Jana Szturca
Michejdowie zajmują kilka stron. Aż trudno uwierzyć, że potomstwo jednego
światłego, zaolziańskiego chłopa z połowy XIX wieku, Franciszka Michejdy,
mogło odegrać tak wielką rolę w dziejach regionu, Kościoła i polskości.
Wspomnimy dziś tylko dwóch, doktora Jana i księdza Franciszka Michejdę,
wyróżnionych w Cieszynie tablicą honorową „w podzięce za słowo i czyn”.
Już w październiku 1918 r. (a więc przed uznawanym za symboliczny początek
odrodzonej Polski 11 listopada) w Cieszynie powstała Rada Narodowa
Księstwa Cieszyńskiego. Nieco na wyrost nazywana „pierwszym polskim
rządem” była pierwszym oddolnie powstałym przedstawicielstwem Polaków,
które przejęło władzę po zaborcach. Naczelnikiem tego „pierwszego rządu” był
ewangelik – dr Jan Michejda, cieszyński adwokat. Już jako gimnazjalista
przewodniczył tajnemu polskiemu kółku „Wzajemność”. Późniejszą
aktywnością mógłby obdzielić kilka osób: współzakładał cieszyńską Macierz
Szkolną, gniazdo „Sokoła”, kółka rolnicze, spółdzielnie oszczędnościowopożyczkowe. Do tego zasiadał w Sejmie Śląskim i wiedeńskiej Radzie Państwa.
Doskonały mówca i organizator, był powszechnie szanowany w całym
regionie. Po podziale Śląska Cieszyńskiego został komisarzem rządowym
polskiego Cieszyna, a potem jego pierwszym burmistrzem.
Ks. Franciszek Michejda nie ustępował bratu aktywnością. Ze względu na jej
miejsce i kierunek uważano go za kontynuatora dzieła ks. Leopolda Otto.
Tworzył polskie i ewangelickie organizacje i czasopisma, wiele publikował,
a przy tym przez 47 lat pozostawał proboszczem w Nawsiu koło Jabłonkowa.
Jak wielu polskich działaczy na Śląsku Cieszyńskim udzielał się w ruchu
narodowym Romana Dmowskiego – dziś polityczne zaangażowanie
duchownych uznajemy za niedopuszczalne, wówczas była to po prostu jeszcze
jedna forma działalności społecznej. Między innymi dzięki ks. Michejdzie
luterańskie zbory w Księstwie Cieszyńskim już w 1918 r. zgłosiły akces do
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dawnej Kongresówce. Ks. Michejda
został w nim seniorem diecezji cieszyńskiej. Przed śmiercią zdążył jeszcze
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uzyskać zgodę władz czechosłowackich na istnienie samodzielnych polskich
parafii po drugiej stronie Olzy.
Specjaliści
Działalność polityczna i kościelna to nie jedyne formy odbudowywania
państwowości. Odrodzona Polska potrzebowała fachowców z różnych
dziedzin.
W historii medycyny zapisał się profesor Władysław Ludwik Szenajch
(pierwotnie Schoeneich – nazwisko spolszczył w czasie I wojny światowej).
Gdy spojrzymy na same tytuły jego publikacji (Dziecko w pierwszym roku życia,
Zasady organizacji opieki nad dziećmi czy Rady dla matek o karmieniu
i pielęgnowaniu niemowląt) i weźmiemy pod uwagę, że niektóre powstały
ponad 100 lat temu, dostrzeżemy pionierski charakter jego działalności.
Władysław Szenajch jeszcze w czasie studiów pracował – dziś
powiedzielibyśmy jako wolontariusz – w Domu Wychowawczym
im. ks. Boduena w Warszawie. Ze staży w klinikach pediatrycznych Niemiec i
Austro-Węgier przyniósł do Polski nowe metody organizacji leczenia (miedzy
innymi urządził w łódzkim szpitalu Anny-Marii pierwszy w Królestwie Polskim
oddział dla niemowląt). Prowadził kursy dla pielęgniarek, był lekarzem
w domu sierot, współorganizował pierwszą na ziemiach polskich przychodnię
przeciwgruźliczą.
Wspominamy Władysława Szenajcha z okazji 100-lecia niepodległości,
ponieważ był też aktywnym organizatorem publicznej służby zdrowia. Po
wybuchu I wojny światowej jako naczelny lekarz Warszawy tworzył
tymczasowe oddziały zakaźne, kolumny odkażające i ambulatoria. Pod
niemiecką okupacją kontynuował tę działalność, dodatkowo organizując
z ramienia Rady Głównej Opiekuńczej sieć placówek higienicznych dla dzieci.
Zasiadał jako szef ministerstwa zdrowia publicznego i opieki społecznej
w ostatnim rządzie Rady Regencyjnej. Po odzyskaniu niepodległości kierował
departamentem opieki nad dziećmi i młodzieżą, współtworzył też PolskoAmerykański Komitet Pomocy Dzieciom.
To dzięki jego staraniom w konstytucji marcowej znalazł się niezwykle
nowoczesny artykuł 103 mówiący o opiece nad macierzyństwem, dziećmi
i młodzieżą.
Profesor
Szenajch
zasiadał
również
w
polskich
i międzynarodowych organizacjach medycznych oraz w samorządzie
lekarskim, walcząc o poziom i prestiż zawodu lekarza. Między innymi jego
pomysłem – w latach 20. XX wieku! – było wprowadzenie funkcji lekarza
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domowego i pielęgniarki społecznej. Jednocześnie cały czas kontynuował
praktykę lekarską w szpitalu dla dzieci im. Karola i Marii w Warszawie, co
dostarczało mu materiału do wykładów i kolejnych rozpraw naukowych. Ich
publikowania nie zaprzestał nawet na emeryturze.
Również w Warszawie działał Jan Stanisław Gebethner, członek słynnej
rodziny księgarzy. Jako 24-latek został prokurentem w firmie wydawniczej
„Gebethner i Wolff”, a potem jej dyrektorem naczelnym. Podobnie jak dziadek,
założyciel firmy Gustaw Adolf Gebethner (więziony w Cytadeli za
przechowywanie materiałów dla prasy powstańczej), zaangażował się
w działalność niepodległościową. Już w czasie studiów działał w „Zarzewiu”
i w „Sokole” (m.in. współorganizował pierwszą szkołę podoficerską „Sokoła”).
Po odzyskaniu niepodległości i wybuchu wojny bolszewickiej zgłosił się
ochotniczo do wojska.
W II Rzeczypospolitej z sukcesami rozwijał firmę zostawioną mu przez dziadka
i ojca. Wydawał prasę („Kurier Warszawski”, „Kurier Codzienny”, „Tygodnik
Ilustrowany”) i tysiące książek. W czasie II wojny światowej prowadził
konspiracyjne kształcenie księgarzy, a także wydawał mapy i instrukcje
wojskowe dla podziemia oraz czytanki dla tajnego nauczania. Dzięki temu po
wojnie, już w 1945 r., płynnie rozpoczął swoją działalność, wydając pierwszy
powojenny podręcznik języka polskiego.
Brat Jana, Tadeusz Gebethner był piłkarzem i pierwszym prezesem Klubu
Sportowego „Polonia”, a zarazem ułanem w czasie wojny bolszewickiej
i w kampanii wrześniowej.
Oficerowie
Ignacy August Boerner urodził się w Zduńskiej Woli w rodzinie pastorskiej.
Po studiach inżynierskich w Darmstadcie wrócił do kraju i zaangażował się
w działalność PPS. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się w Świętokrzyskie,
gdzie pod pseudonimem „Emil” uczestniczył w rewolucji 1905 r. Zmusiło go to
do kolejnej ucieczki, tym razem do Galicji. Na Kielecczyznę wrócił w 1914 r.
jako żołnierz 1 Kompanii Kadrowej. Karierę wojskową – uwieńczoną stopniem
pułkownika i dyplomem Wyższej Szkoły Wojennej – łączył z pracą
dyplomatyczną. Po wojnie bolszewickiej był członkiem komisji granicznej,
a potem attaché wojskowym w Moskwie. Jako bliski współpracownik
Piłsudskiego po zamachu majowym został ministrem poczt i telegrafów. Urząd
ten sprawował do śmierci w 1933 r. (a zmarł mając zaledwie 58 lat). Zasiadał
też w sejmie jako poseł BBWR.
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Pamiątką po Boernerze jest nazwa warszawskiego osiedla zbudowanego
w latach 30. dla pocztowców (dziś w dzielnicy Bemowo). W czasie II wojny
światowej kryptonim „Boernerowo” nosiły też kursy łączności Szarych
Szeregów – konspiracyjnego ZHP.
Ewangelików-oficerów było stosunkowo wielu i w większości zapisali oni
w historii piękne karty. Dość wspomnieć generała Franciszka Kleeberga –
przed I wojną światową oficera armii austriackiej, później Legionów Polskich,
a w 1919 r. szefa sztabu armii „Wschód” walczącej o Lwów. W czasie zamachu
majowego Kleeberg, inaczej niż Boerner, stanął po stronie rządu, co zresztą nie
zablokowało mu dalszych awansów za rządów sanacji. W kampanii
wrześniowej dowodził pod Kockiem i złożył broń jako ostatni polski generał
(przy okazji – generał niezwyciężony, bo powodem poddania się był brak
amunicji). Zmarł w niemieckiej niewoli.
Kościół na Puławskiej
W kronice budowania niepodległego państwa polskiego jest i nasza „puławska”
karta – ks. Feliks Teodor Gloeh. Gdy wybuchła wojna bolszewicka, ks. Gloeh
(pastor w Żyrardowie i katecheta w Warszawie) zgłosił się ochotniczo do
Wojska Polskiego. Niedługo później zaangażował się w akcję plebiscytową na
Mazurach (podobnie jak wielu innych duchownych, z ks. Juliuszem Bursche na
czele). Niestety, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu był dla Polski nie do
wygrania. Kampania niemiecka była agresywna i przedstawiała Polskę jako
„państwo sezonowe”. Walczące z bolszewikami państwo nie miało sił
i środków, by odpowiedzieć. Ostatecznie za Niemcami opowiedziało się 97%
głosujących i Polsce przypadło jedynie kilka gmin oraz przyznane wcześniej
Działdowo, gdzie ks. Gloeh przez pewien czas wydawał „Gazetę Mazurską”.
Dla nas istotna jest jednak warszawska działalność ks. Gloeha. Na początku lat
20. w dawnej Kongresówce trwała akcja przejmowania licznych pozostałych
po zaborcach cerkwi prawosławnych. Część z nich (w tym sobór św.
Aleksandra Newskiego na placu Saskim) zburzono, inne zamieniono na
kościoły katolickie. Dzięki ks. Gloehowi wojskową cerkiew św. Piotra i Pawła
w Warszawie, służącą żołnierzom Keksholmskiego Pułku Lejbgwardii, przejął
w 1920 r. Kościół Ewangelicko-Augsburski z przeznaczeniem na kościół
garnizonowy.
Równocześnie zaczęto tworzyć ewangelickie duszpasterstwo wojskowe,
w którym ks. Gloeh został kapelanem, a później seniorem (naczelnym
kapelanem). Była to niełatwa praca, m.in. ze względu na braki kadrowe. Po II
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wojnie światowej ks. Gloeh reaktywował ewangelickie liceum im. Reja,
organizując lekcje w budynku kościelnym przy Puławskiej. Dawna cerkiew do
dziś jest naszym kościołem parafialnym.
***
W dwudziestolecie międzywojenne polski ewangelicyzm wchodził podzielony
na aż siedem Kościołów, czasem współpracujących, a czasem skłóconych.
W łonie największego, czyli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego też były
podziały, przede wszystkim na tle narodowościowym. Wszystko to było
dziedzictwem zaborów.
Państwo polskie też trzeba było dopiero skleić – z trzech systemów prawnych,
z dwóch stref językowych. Nawet szerokość torów kolejowych była różna
w poszczególnych zaborach! Stworzenie jednego państwa – a dodajmy jeszcze
walki o granice, a potem światowy wielki kryzys – wydawało się zadaniem
ponad siły. Udało się jednak to zadanie wykonać, bo mimo różnic, czasem
dramatycznych, widoczny był wspólny cel.
Wśród przedstawionych sylwetek były osoby z różnych Kościołów i zaborów,
różnych grup społecznych i – co ważne – różnych orientacji politycznych.
Łączył je ewangelicyzm i właśnie propaństwowe nastawienie. Jeżeli z rocznicy
100-lecia niepodległości ma nam zostać jakaś lekcja, coś więcej niż
wspomnienie z oficjalnych uroczystości, niech będzie to właśnie to – dobro
wspólne ponad indywidualnymi i grupowymi ambicjami.
Bibliografia:
* Waldemar Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII wieku do pierwszej wojny
światowej. Warszawa 1977.
* Waldemar Gastpary, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część 1: 1914–
1939. Warszawa 1978.
* Jarosław Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918–1939. Toruń 2017.
* Tadeusz Stegner, Ewangelicy warszawscy 1815–1918. Warszawa 1993.
* Jan Szturc, Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI–XX wieku. Bielsko-Biała 1998.
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Opr. Małgorzata Weigle

Kalendarium na 100 lat Niepodległości
 3.10.1848 r. (170 lat temu) urodził się w Olbrachcicach
Franciszek Michejda - polski duchowny ewangelickoaugsburski, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim.
 19.09.1862 r. (156 lat temu) urodził się w Kaliszu Juliusz
Bursche - proboszcz warszawskiej Parafii św. Trójcy,
współinicjator utworzenia Wydziału Teologii Ewangelickiej
Uniwersytetu Warszawskiego i gimnazjum im. Anny
Wazówny, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
polski patriota i twórca postawy "Polak-ewangelik",
zamordowany w Berlinie 20.02.1942 r.
 01.06.1878 r. (140 lat temu) urodził sie w Lipsku Ryszard
Paszko - ksiądz, propagator polskiego patriotyzmu,
zwolniony ze stanowiska pastora za krzewienie polskości
wśród młodzieży, w 1919 r. mianowany na naczelnego
kapelana ewangelickiego i administratora parafii przy
ul. Puławskiej w Warszawie. Objął dowództwo grupy
żołnierzy, dostał się do niewoli sowieckiej, wieziony
w Putywilu i Kozielsku, zamordowany w 1939 r. w Twerze.

Franciszek
Michejda

Ryszard Paszko

 13.08.1878 r. (140 lat temu) urodził się w Pruchnej Józef Mamica - polski
duchowny ewangelicki, zastępca przewodniczącego Komitetu plebiscytowego
w Cieszynie, brał udział w powstaniach śląskich, kapelan wojskowy
województw poznańskiego i pomorskiego, Razem z Ryszardem Paszko
opublikował śpiewnik i modlitewnik dla ewangelików w Wojsku Polskim.
 3.06.1881 r. (137 lat temu) w Grodnie urodził się Juliusz
Rómmel - generał Dywizji Wojska Polskiego. W 1920 r. pełnił
obowiązki dowódcy Pierwszej dywizji Piechoty Legionów,
w 1939 r. dowódca Armii Łódź i Armii Warszawa, brał udział
w kampanii wrześniowej. Pod koniec wojny wieziony
w Murnau.
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Juliusz Rómmel

 30.12.1881 r. (137 lat temu) w Święcianach urodził się
Wiktor Thommee, generał brygady Wojska Polskiego,
kawaler Orderu Virtuti Militari, obrońca Twierdzy Modlin
7.11.1939 r.
 20.11.1885 r. (133 lata temu) urodził się w Warszawie
Feliks Gloeh - zaangażowany patriotycznie i narodowo
ksiądz, kapelan, redaktor prasy ewangelickiej, dyrektor
Liceum im. Reja w Warszawie, pośmiertnie wyróżniony
medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

Wiktor
Thommee

dk. Marta Zachraj

Relacja z Ogólnopolskiego Forum Kobiet
Luterańskich „Kobiety Niepodległości”
„Kobiety Niepodległości” – pod takim hasłem 21 - 23 września br. na terenie
Centrum Luterańskiego odbyło się kolejne Ogólnopolskie Forum Kobiet
Luterańskich. Tegoroczny temat nawiązywał do obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Pierwszego dnia część uczestniczek odwiedziła Muzeum Fryderyka Chopina. Po
kolacji odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez Agnieszkę GodfrejówTarnogórską, rzeczniczkę Kościoła i współautorkę Biblijnego alfabetu kobiet ,
w czasie których omawiano cechy charakteru, postawy i osobowość biblijnych
kobiet: Debory, Miriam, Marii Magdaleny, Lidii i Estery. Rozważanie i modlitwę
wieczorną poprowadziła diakon Halina Radacz.
Drugi dzień obrad rozpoczęto modlitwą, następnie dk. Halina Radacz,
przewodnicząca Synodalnej Komisji ds. Kobiet rozpoczęła obrady Forum.
Pierwsza referentka, Władysława Magiera, śląska historyczka i autorka
trzytomowego cyklu książek Cieszyński szlak kobiet , przedstawiła sylwetki kilku
cieszyńskich kobiet działających na rzecz niepodległości Polski. Zwróciła uwagę
na fakt, że ich działalność jest niedoceniana i niewiele miejsca poświęca się im
w publikacjach historycznych, a kilka z nich za swoją działalność zapłaciło życiem.
Jej wypowiedź została uzupełniona w folderze przygotowanym na Forum. Znaleźć
tam można było informacje o warszawiankach, ewangeliczkach, które aktywnie
uczestniczyły w przygotowaniach do Powstania Styczniowego, a potem w czasie
samego powstania kontynuowały swoją działalność, organizowały nie tylko
pomoc więźniom czy zesłańcom, ale również ucieczki i przygotowywały
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dokumenty dla uciekinierów. Były aresztowane, więzione, wykazywały się
niezłomną postawą podczas przesłuchań, skazane początkowo na zesłanie,
w rezultacie wyrok złagodzono, ale musiały na kilka lat opuścić Warszawę. Tę
krótką notatkę uzupełniła swoją wypowiedzią krewna bohaterek – pani
Małgorzata Manteuffel-Cymborowska.
Drugą referentką była socjolożka, Anna Karaszewska, działaczka gospodarcza
i społeczna, była prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet , która
w swoim wystąpieniu przybliżyła obecną sytuację kobiet w Polsce. Przypomniała,
że Polki jako pierwsze w Europie wywalczyły prawa wyborcze, ale ich obecna
sytuacja nie jest najlepsza. Zasada równego traktowania jest podstawową zasadą
w demokratycznym państwie. Kobiety w Polsce dużo zyskały przez integrację
z UE, ale nie wszystkie zasady ratyfikowanych konwencji są wdrażane w życie.
Wciąż słaba jest ściągalność alimentów. Na równorzędnych stanowiskach kobiety
zarabiają mniej od mężczyzn i ta różnica jest tym większa im wyższe stanowiska
są obejmowane. Aktualny system emerytalny pogarsza ich sytuację materialną na
emeryturze. W ostatnich latach wzrosła również liczba młodych kobiet
rezygnujących z pracy zawodowej.
Jako trzecia wystąpiła Katarzyna Luc, luterańska synodałka, która w swoim
wystąpieniu zaprezentowała statystyki zaangażowania oraz obecności kobiet
w gremiach decyzyjnych naszego Kościoła. Była to bardzo interesująca
prezentacja, w której zaakcentowano ogromny przywilej kobiet, jakim jest
możliwość kandydowania do rad parafialnych, synodów diecezjalnych czy
konsystorza i synodu Kościoła. Tego przywileju nie możemy zaniechać.
W wyniku dyskusji prowadzonych w pięciu grupach apelowano, by kobiety
aktywizowały się w obszarach społecznych i na rzecz Kościoła poprzez
kandydowanie do różnych gremiów decyzyjnych. Zwrócono uwagę na to, aby
w duchu równości wychowywać dzieci i młodzież. Postulowano, żeby wydać
książkę o ewangeliczkach, które miały swój wkład w odzyskaniu niepodległości,
a także wznowić wydanie broszury: Wspomnienia matki i córki Teodory
z Heurichów Kislańskiej.
O pracy kobiet w swoich Kościołach mówiły: dr Ewa Jóźwiak, prezeska Synodu
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. Jana Drottnerová i Vlasta Okoličányová
ze Słowacji oraz Bertha Miller z diecezji Oregon Ewangelicko-Luterańskiego
Kościoła w Ameryce (USA).
W niedzielę w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo
główne, które poprowadziły luterańskie teolożki. Liturgię wstępną: dk. Małgorzata
Gaś (Warszawa), dk. Renata Raszyk (Jastrzębie-Zdrój) i dk. Izabela Sikora
(Szczecin). Kazanie wygłosiła dk. Marta Zachraj (Warszawa), a liturgię komunijną:
dk. Halina Radacz (Żyrardów), ks. Jana Drottnerová (Słowacja) i dk. Małgorzata
Gaś. XXVII Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich zakończono wspólnym
obiadem w sali parafialnej parafii Świętej Trójcy w Warszawie.
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Jakub Slawik

Inauguracja nowego roku akademickiego w
nowej siedzibie Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie
4 października miała miejsce
niezwykła
uroczystość
w Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej
w
Warszawie
(ChAT). Wprawdzie co roku na
wszystkich uczelniach wyższych
w Polsce uroczyście obchodzi się
początek
nowego
roku
akademickiego,
przyjęcie
w poczet akademii nowych
studentów, rozpoczęcie okresu
wykładów, to jednak w tym roku miało ono w ChAT szczególny wymiar. Uczelnia
przeniosła się bowiem do pierwszej własnej siedziby na warszawskich Bielanach
(przy ul. Broniewskiego 48). Akademia, następczyni Wydziału Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Teologii Prawosławnej
tegoż Uniwersytetu, z którego została wydzielona przez władze państwowe
w 1954 roku, mieściła się początkowo w Chylicach, a po wybudowaniu Centrum
Luterańskiego (współczesna nazwa) w Warszawie przy ulicy Miodowej 21C.
Jednak nieruchomości te były wynajmowane i po wielu latach budynek przy
Miodowej stał się niewystarczający dla uczelni, która nie tylko chce kontynuować
najlepsze tradycje badań i kształcenia akademickiego w zakresie teologii
ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej, ale prowadzić je w nowoczesny
sposób na miarę XXI wieku.
Inaugurację roku akademickiego w ChAT poprzedziło ekumeniczne nabożeństwo,
którego częścią było poświęcenie czy powierzenie Bogu nowego budynku przez
duchownych wszystkich Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
(PRE), na potrzeby których Akademia kształci kadry, oraz Kościoła
zielonoświątkowego, który od dłuższego czasu łączy z Wydziałem Teologicznym
ChAT umowa o współpracy (na jej podstawie w ChAT na specjalności teologia
protestancka kształcone są przyszłe kadry tego Kościoła). Uroczystość ta była
wielobarwna, w akcie poświęcenia przeplatały się różne tradycje kościelne.
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Inauguracja, na którą przybyło
znaczące
grono
rektorów
i prorektorów
warszawskich
uczelni na czele z rektorem
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Marcinem Pałysem oraz
rektorem Politechniki Warszawskiej i przewodniczącym
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
prof.
Janem
Szmidtem,
zgromadziła ponad trzysta osób, w tym oczywiście przełożonych Kościołów
zrzeszonych w PRE. Wśród stałych elementów inauguracji, takich jak ślubowanie
i przyjęcie nowych studentów, odśpiewanie Gaudeamus igitur, wykład otwierający
rok akademicki – wygłoszony w tym roku przez prawosławnego metropolitę prof.
Sawę, znalazło się przemówienie dobrze znanego w naszej parafii rektora ChAT
ks. prof. Bogusława Milerskiego pt. „Wyobrażona wspólnota, czyli o znaczeniu
dobra wspólnego i szczególnej misji Akademii” (w całości dostępne na stronie
internetowej ChAT w zakładce „aktualności”, gdzie można znaleźć również zdjęcia
z tej uroczystości). Rektor mówił, że wprawdzie wyrażenie „wyobrażona
wspólnota” jest wieloznaczne (o czym ostatnio przekonali nas pewni politycy) i
może być określeniem fikcyjnej wspólnoty, to przede wszystkim pokazuje, że nie
istnieje żadna ludzka wspólnota, która nie byłaby ufundowana przez siłę
politycznej i kulturowej wyobraźni. Przykładami takiej wspólnoty jest naród
żydowski czy powstanie II Rzeczypospolitej, sklejonej z wielu zaborów, grup
etnicznych i religijnych. Świadectwem tego wysiłku wyobrażenia sobie na nowo
wspólnoty Rzeczypospolitej, imaginacji nie narzuconej siłą, ale wynikającej z
racjonalnego dyskursu, było również utworzenie w okresie międzywojennym
Wydziału Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim, służącego
kształceniu duchownych
dla Kościołów
ewangelickich w granicach
Rzeczypospolitej. ChAT po latach stał się swoistym laboratorium projektowania
ładu demokratycznego chcącego obejmować wszystkich obywateli naszego
państwa w wewnętrznie zróżnicowanej wspólnocie. Pomimo mikroskopijnej skali
Akademia „jest kreatorem pluralizmu w dyskursie teologicznym i
humanistycznym, a zarazem dostarcza racjonalnej argumentacji na rzecz Polski
mądrej i otwartej”, Polski, która jest wyobrażonym dobrem wszystkich obywateli.
Dziękujemy Bogu za nową siedzibę i ufamy w Boże błogosławieństwo
w przyszłości. Mamy nadzieję, że dzięki nowej i nowoczesnej siedzibie nie tylko
oferta kształcenia w ChAT znacznie się polepszy, ale stanie się ona również
centrum dla wielu mniejszościowych Kościołów w Polsce, w którym rozwijana
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będzie racjonalna refleksja o miejscu człowieka we współczesnym świecie,
o sposobach artykułowania w nim wiary, i to wiary, która nie chce się zamykać
w swoich ciasnych ramach, tworząc swego rodzaju getto, ale chce być otwartą na
drugiego człowieka, na świat, w którym żyjemy; wiary, która uczy się języka
wychwalania Boga w tym świecie. Trudno byłoby sobie wyobrazić nasze Kościoły
i parafie bez namysłu nad ich miejscem w porządku pluralistycznej
i demokratycznej Polski, które wyznacza przecież nie tylko jej porządek prawny,
ale przede wszystkim nasze przekonania o dziele Chrystusa dla nas ludzi i dla
całego świata, za który również ponosimy odpowiedzialność. ChAT zrośnięty jest
także z naszą niewielką parafią, wielu jej wykładowców i pracowników było i jest
członkami parafii, większość studentów luteran było i jest w niej częstymi gośćmi.
Ale związek ChAT-u i naszej parafii nie ogranicza się jedynie do kontaktów
międzyludzkich, bo służba ich obu w świecie jest ze sobą złączona poprzez
czerpanie z Bożego łaskawego działania dla ludzi i świata, a znajduje wyraz
w naszej wspólnej trosce o bliższy i dalszy świat, w który żyjemy i chcemy chwalić
Boga.
Z okazji otwarcia nowej siedziby ChAT redakcja ekumeniczna TVP zrealizowała
krótki film dokumentalny, który został pokazany 9 października i jest dostępny na
stronie
internetowej
TVP
(https://vod.tvp.pl/video/programy-redakcjiekumenicznej,akademia,39065938).
* Zdjęcia z chat.edu.pl

Relacje z Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży
Ewangelickiej 2018 r. w Świdnicy
Zosia i Filipina
Jak co roku na Ogólnopolskim Zjeździe
Młodzieży Ewangelickiej nie mogło
zabraknąć młodzieży z naszej parafii.
Tym razem zjazd odbył się w terminie
21-23 września 2018 r. w Świdnicy. To
miejsce z wyjątkową aurą, ponieważ
znajduje się tam Kościół Pokoju
z niezwykle ciekawą historią oraz
pięknym barokowym wnętrzem.
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Podczas podróży nie mogliśmy narzekać
na brak przygód, ale na szczęście
dojechaliśmy na miejsce cali i zdrowi.
Nasza grupa liczyła siedem osób, w tym
nasz opiekun Maks, student teologii.
Wieczorem odbyły się koncerty zespołów:
Ring The Bells oraz NiemaGOtu. Mieliśmy
też możliwość podziwiania pokazu
laserowego z muzyką organową na żywo.
Następnie wróciliśmy do pobliskiego
liceum, gdzie była nasza kwatera.
W sobotę, mimo zmęczenia, wstaliśmy
wczesnym rankiem, aby rozpocząć dzień
wspólnym śpiewaniem w kościele. Dodało
nam to sił do wspólnego sprzątania
i grabienia liści na terenie placu Pokoju. Po
tym zadaniu czekały na nas różne atrakcje. Przez cały dzień mogliśmy uczestniczyć
w wielu warsztatach, np. malowania na szkle czy pieczenia świdnickich pierników.
Inną opcją były wykłady i seminaria o tematyce filozoficzno-religijnej. Wisienkę na
torcie stanowił wieczorny koncert chorwackiego zespołu October Light, który
przebył długą podróż, aby dla nas zagrać. Młodzież dobrze się bawiła, tańcząc
i śpiewając pod sceną, a niektórzy nawet na niej. Ci najbardziej wytrwali wzięli
jeszcze udział w interaktywnym przedstawieniu pod tytułem: “A słowo ciałem się
stało i zamieszkało w sąsiedztwie.” Jest to ewangeliczna opowieść o życiu Mesjasza
od chrztu w Jordanie po Zmartwychwstanie. Mogliśmy jako tłum uczestniczyć
w akcji, przebywając tuż obok Jezusa, apostołów i uczonych w Piśmie. To było
naprawdę niezwykłe i wzruszające doświadczenie, dzięki któremu
przypomnieliśmy sobie jak wielka jest miłość Chrystusa do każdego człowieka.
Niedziela była niestety ostatnim dniem Zjazdu. Ale zanim się pożegnaliśmy,
mogliśmy jeszcze spędzić ze sobą trochę czasu. Rano odbyło się uroczyste
nabożeństwo, na którym przywitał nas gospodarz - ks. biskup Waldemar Pytel.
Kazanie wygłosił ogólnopolski duszpasterz młodzieży - ks. Marcin Konieczny,
który mówił o motywacji i odwadze. To były piękne słowa, które na pewno
zainspirowały niejedną młodą osobę. Ostatnim punktem programu był wspólny
taniec, razem zatańczyliśmy tzw. “belgijkę”. Tym bardzo miłym akcentem
zakończyliśmy jubileuszowy 50. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.
Z pewnością wszyscy uczestnicy OZME otrzymali dużą porcję świetnych
wspomnień, nie mogą doczekać się przyszłego roku i nowych wrażeń. Nam
również pozostaje niecierpliwie czekać na kolejny zjazd.

***
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Maksymilian Gadowski *
W dniach od 21 do 23 września br. odbył się 50. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej w Świdnicy. Jego hasło przewodnie brzmiało „Zainspiruj się”!
Złączone siły młodzieży z warszawskich Parafii – Wniebowstąpienia Pańskiego
oraz Świętej Trójcy wraz ze swoimi opiekunami w samo południe wyruszyły
z Dworca Centralnego w kierunku Wrocławia. Po ponad 4 godzinach podróży
dotarliśmy do stolicy Dolnośląskiego. Następnie wsiedliśmy do pociągu
regionalnego i ruszyliśmy w kierunku Świdnicy. Przyjechaliśmy na miejsce
ok. godz. 19.00 – nasza podróż przebiegła zgodnie z planem. Po zarejestrowaniu
się w przeznaczonym do tego punkcie udaliśmy się do szkoły licealnej, gdzie
mieliśmy noclegi. Po rozpakowaniu się i chwili odpoczynku wzięliśmy udział
w oficjalnym punkcie programu, jakim było otwarcie zjazdu. Powitali nas
organizatorzy przedsięwzięcia – ks. Marcin Konieczny, ks. Paweł Meler oraz
ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła
wraz przedstawicielami szkoły i miasta. Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach
nastąpił kolejny punkt programu, którym był występ zespołu „Nie ma go tu”.
Swoim znakomitym koncertem zespół uświetnił wieczór oraz ożywił młodzież –
zmęczoną nieco trudami podróży. Ostatnim punktem piątkowego wieczoru był
pokaz laserowy, który odbył się w Kościele Pokoju. Wyświetlające się grafiki,
ukazały nam historię Reformacji, a także historię Kościoła w Polsce oraz
współczesne życie Kościoła.
Drugi dzień zjazdu, a więc sobotę rozpoczęliśmy od porannej modlitwy w kościele,
którą poprzedzał śpiew prowadzony przez zespół „Pastores”. Następnie
rozpoczęły się warsztaty oraz seminaria, które trwały do późnego popołudnia –
oczywiście z przerwą na obiad. Młodzież uczestnicząca w różnych zajęciach miała
okazję m.in. poznać pracę konserwatora zabytków w Kościele Pokoju. Ciekawe
były warsztaty z robienia pierników czy też malarstwa na szkle. Oczywiście dużym
zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszyły się wykłady, które dotyczyły
tematyki biblijnej. Z kolei już wieczorem aula szkoły pękała w szwach, ponieważ
odbywał się w niej koncert zespołu „October Light”, który został świetnie
odebrany przez młodzież. Na koniec dnia wystąpił Teatr Interaktywny.
W niedzielę o godz. 10.00 rozpoczęło się nabożeństwo połączone ze Spowiedzią
i Komunią Świętą. Słowem Bożym służył ks. Marcin Konieczny, który mówił
o inspiracji, czym wprost nawiązał do przewodniego tematy zjazdu. W kazaniu
wskazywał na to, gdzie należy jej szukać, w jaki sposób jej zaczerpnąć oraz odkryć
swoje prawdziwe powołanie.
Zjazd zakończył się wspólnym odtańczeniem „Chapelloise – Belgijki”. Wczesnym
popołudniem warszawska młodzież wyruszyła w podróż powrotną, by
ok. godz. 20.30 dotrzeć na autobusowy Dworzec Zachodni, a następnie udać się do
swoich domów. Mimo zmęczenia trudami podróży wróciliśmy z uśmiechami na
twarzach.
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Trzeba przyznać, że wszyscy uczestnicy zjazdu z naszej grupy bardzo dobrze się
bawili. A przede wszystkim wierzę, że każdy znalazł dla siebie jakąś nową
inspirację do dalszego życia, która być może pozwoli odkryć swoje prawdziwe
powołanie. Ważne jest, żeby w życiu robić to, co się naprawdę lubi i co nas
autentycznie interesuje. Kiedy mamy świadomość, co chcemy robić, możemy
własne życie odpowiednio ukierunkować i realizować jego sens. Dzięki temu
możemy żyć swoim życiem, a zarazem pozostawać otwartymi na innych ludzi oraz
na Boga, który otwiera przed nami odpowiednie drogi w naszej wędrówce po tym
świecie.
* Autor jest studentem III roku teologii ewangelickiej w ChAT w Warszawie

Paulina Pacholak

Relacja z Nocy Świątyń
Noc Świątyń to inicjatywa organizowana w ramach obchodów Dnia Przeciwko
Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia
Modlitwy o Pokój, które przypadają 21 września. Po raz pierwszy zorganizowana
została w 2015 roku w Warszawie i od tamtego momentu rozwija się, docierając
do kolejnych miast i wspólnot. W tym roku miała miejsce w: Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.
Noc Świątyń to okazja do wzajemnego poznawania się, zobaczenia świątyni
danego wyznania czy religii, rozmów, a nierzadko skonfrontowania swoich
uprzedzeń i stereotypów na temat danego wyznania czy religii.
Nasza parafia reprezentowała ewangelików augsburskich w dwóch edycjach tej
imprezy – w 2017 i 2018 roku. Odwiedzający mogli posłuchać o podstawowych
zasadach luteranizmu i zadać pytania ks. dr. Dariuszowi Chwastkowi i dk. Marcie
Zachraj, rozwiązać quiz o luteranizmie i zwiedzić kościół z Pauliną Pacholak.
W tym roku w Nocy Świątyń zaangażowały się również parafie ewangelickoaugsburskie z Poznania, Łodzi i Krakowa.
Myślę, że tegoroczną edycję możemy uznać za udaną. W wydarzeniu wzięły udział
społeczności należące do 7 religii i 27 różnych wyznań, łącznie można było
odwiedzić 63 miejsca. Zanotowaliśmy 9260 odwiedzin, w tym w samej tylko
Warszawie 3860.
Zapraszamy na przyszłą edycję we wrześniu 2019 roku!
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Ojcze Krawcze (Andrzej Poniedzielski)
Ojcze, Krawcze
Nasz JasnoNiebieski
wyznaczyłeś od kreski do kreski
życie nasze,
a przy każdej przymiarce się dziwisz,
że pytamy - Kiedy mamy być szczęśliwi?
Ojcze, Krawcze
Nasz JasnoNiebieski
wytyczyłeś od kreski do kreski
takie drogi,
że się czasem zabłoci i serce
Śmierć zastaje nas z pytaniem - a co więcej?
Ojcze, Krawcze
Nasz JasnoNiebieski
wyznaczonym od kreski do kreski
wybacz nam
W kącie duszy, pod nocy chałatem
tyle mamy - ile da się skryć przed światem

Pozostałości cmentarza ewangelickoaugsburskiego w Warszawie przy
ul. Szulczyka (Aleksandrów)

Paweł Niemczyk

Z prac Rady Parafialnej – październik 2018 r.
W październiku odbyło się jedno posiedzenie Rady. Omówiono stopień
zaawansowania prac budowlanych, i problemy z wykonawcą pierwszego etapu
tych prac. Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim Biuletynie prace udało się
zakończyć przed Świętem Żniw. W ich ramach sprawdzono stan i osuszono ścianę
osłonową izolacji przeciwwilgociowej, wymieniono materiał zasypowy wokół
fundamentów, wykonano prawidłową podbudowę pod chodniki i miejsca
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postojowe przy domu parafialnym, poszerzono i ułożono nowy chodnik Starano
się maksymalnie zagospodarować posiadaną kostkę brukową, pozostałą po
przebudowie wjazdu do parafii od strony ul. Waryńskiego w 2017 roku.
Nieznacznie przeprojektowano teren zielony przy domu parafialnym.
Przy okazji usunięto niektóre zapadnięcia nawierzchni wokół kościoła,
i wymieniono kostkę zaolejoną na skutek awarii systemu hydraulicznego jednej
z ciężarówek przywożących materiały budowlane.
Trwa gromadzenie informacji o możliwościach zagospodarowania działki
przykościelnej.
Delegacja Rady i Komitetu wzięła udział w obchodach Dnia Jedności Niemiec, na
zaproszenie Ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Spotkanie odbyło się
w poniedziałek 1 października. Przemówienia wygłosili Ambasador Rolf Nikel
oraz Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz.
Zapowiadane wydarzenia o charakterze kulturalnym: koncert puzonistów
w niedzielę 30 września po nabożeństwie w Święto Żniw– oraz promocja albumu
fotografii ewangelików nowodworskich Michela Juressa – staraniem pani Marii
Kaucz w sobotę 13 października 2018 r. odbyły się zgodnie z planem, przy sporej
frekwencji.
Rada wyznaczyła termin Wyborczego Zgromadzenia Parafialnego na niedzielę
16 grudnia 2018 r.

Z obrad Synodu
Paweł Jung
W dniu 20 października 2018 r. odbyła się IV sesja kadencji 2017-2022 Synodu
Diecezjalnego Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Obrady Synodu odbyły się tym razem w Poddębicach pod Łodzią. Parafia po raz
pierwszy była gospodarzem obrad synodalnych i wywiązała się z tego zadania
wzorowo, mimo, że jest najmniejszą parafią ewangelicką w Polsce i liczy tylko
7 osób. Kościół w Poddębicach został gruntownie wyremontowany przez miasto,
które dziś jest jego właścicielem. W budynku kościoła urządzono ogólnodostępną
pijalnię wód termalnych. Kościół oraz wszystkie budynki użyteczności publicznej
w Poddębicach są ogrzewane źródłami wód termalnych.
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Obrady rozpoczęły się zwyczajowo uroczystym nabożeństwem odprawionym
przez Księdza Biskupa Jana Cieślara oraz księdza Michała Makulę z udziałem m.in.
Burmistrza Poddębic, który po nabożeństwie, krótko opowiedział
o przeprowadzonym remoncie kościoła oraz o inwestycji budowy systemu wód
termalnych.
Tematem przewodnim Synodu było „Świadectwo ewangelików w 100-lecie
Odzyskania Niepodległości i co dalej?”. Referat p.t.: „Świadectwo i zaangażowanie
Ewangelii” wygłosił prof. Jarosław Płuciennik. Po dyskusjach tematycznych
zrelacjonowano ustalenia posiedzenia Synodu Kościoła oraz omówiono sprawy
bieżące.
Parafii w Poddębicach serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie
w przygotowaniach oraz przeprowadzenie obrad Synodu Diecezjalnego.

* * *
W czasie obrad jesiennej sesji Synodu Kościoła w Łodzi synodałowie
m.in. uchwalili zasady przystępowania młodzieży do konfirmacji.
Synod, na wniosek zespołu roboczego ds. konfirmacji, podjął uchwałę, w której
podkreślił znaczenie aktu konfirmacji. Wskazał, że powinien być on poprzedzony
przynajmniej dwuletnim przygotowaniem w trakcie nauki konfirmacyjnej
i następować „nie później niż w szesnastym i nie wcześniej niż w trzynastym roku
życia członka Kościoła” czyli pomiędzy siódmą klasą szkoły podstawowej, a drugą
klasą szkoły ponadpodstawowej.
Równocześnie Synod Kościoła docenił praktykę polegającą na tym, że akt
konfirmacji łączony jest zwykle z pierwszym samodzielnym przystąpieniem do
sakramentu Wieczerzy Pańskiej, ale podkreślił jednocześnie, że „akt konfirmacji
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nie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w społeczności tego
sakramentu, do której zaproszony jest każdy ochrzczony".
Przystąpienie dziecka do sakramentu Wieczerzy Pańskiej przed konfirmacją może
następować jedynie po przejściu przez nie odpowiedniego przygotowania, a także
po stosownym przygotowaniu rodziców dziecka, którzy będą decydowali
o każdorazowym dopuszczeniu dziecka do udziału w sakramencie.
Ponadto Synod, na wniosek zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, zaprosił
Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) w roku 2023 do
Krakowa. ŚFL zaprosiła Kościoły członkowskie do ubiegania się o organizację
Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej
w 2023 roku. Decyzja o wyborze organizatora Zgromadzenia zapadnie w czerwcu
przyszłego roku.
W związku z wyborami Biskupa Kościoła, które są planowane w 2019 rok, Synod
Kościoła doprecyzował przepisy w tym zakresie. Zakładają one, że kandydatura
urzędującego Biskupa (Kościoła i diecezjalnego), zgłaszana jest: przez
odpowiednio ogólnopolską lub diecezjalną konferencję duchownych lub grupy
członków odpowiednio Synodu Kościoła albo Synodu Diecezjalnego, liczące co
najmniej 15 osób.
Następnie Synod dyskutował nad wnioskiem bp. Mariana Niemca dotyczącym
rodziców chrzestnych. Synod przyjął zmianę prawa, która zakłada –
w przypadkach szczególnych - rezygnację z konieczności aby co najmniej jeden
z rodziców chrzestnych był ewangelikiem. Natomiast warunkiem koniecznym
pozostało bycie wiernym "innego Kościoła spośród Kościołów trynitarnych
uznających chrzest dzieci".
Synod w dalszej części obrad przyjął wnioski dotyczące m.in. tematyki na następne
dwa lata. I tak rok 2019 będzie Rokiem troski o stworzenie, a rok 2020 będzie
Rokiem wolności chrześcijańskiej.
Synod przyjął nowe perykopy liturgicznych, które będą obowiązywać od
najbliższego Adwentu oraz zatwierdził program nauczania religii ewangelickiej
w szkołach ponadpodstawowych.
Ponadto Synod zatwierdził zmiany Prawa Finansowego. Nowe zapisy zwalniają
parafie i diecezji z konieczności wnioskowania o zwolnienie ze składek
kościelnych w przypadku otrzymywanych dotacji i subwencji od instytucji
zewnętrznych. Zmiany w Prawie Finansowym zaczną obowiązywać od 1 stycznia
2019 roku.
* Wybór ze strony: https://bik.luteranie.pl/pl/nowosci/uchwaly_synodu_kosciola,2801.html
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Kącik czytelniczy
Jarosław Kłaczkow, „Kościół EwangelickoAugsburski w Polsce w latach 1918-1939”
Prezentowana praca jest pierwszą, która dotyczy
tylko
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego
i obejmuje całe terytorium II RP. […] Autor podjął
się opisania dziejów Kościoła EwangelickoAugsburskiego w okresie międzywojennym.
Dopiero bowiem po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości Kościół Ewangelicko-Augsburski
rozwinął swoją działalność na pozostałą część
kraju, przejmując pod swe zwierzchnictwo parafie
na Śląsku Cieszyńskim, w Krakowie, na Kresach
Wschodnich oraz tworząc nowe placówki
w dawnym zaborze pruskim. Książka wypełnia także ważną lukę w polskiej
historiografii, z której często nawet polscy ewangelicy nie do końca zdawali sobie
sprawy. (Fragmenty recenzji prof. Grzegorza Jasińskiego)

***
Jarosław
Kłaczkow,
„Protestanckie
wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich
w XIX i pierwszej połowie XX w.”
Niniejsza praca powstała na bazie wcześniejszego
opracowania „Czasopiśmiennictwo protestanckie
w Polsce w latach 1918-1939”, którą autor
opublikował w 2003 roku w Toruniu. W wersji
prezentowanej
uwzględniono
również
wydawnictwa ukazujące się w XIX wieku. Książka
składa się z dwóch części, z których pierwsza
zawiera obszerną charakterystykę wydawnictw
protestanckich, druga zawiera bibliografię
adnotowaną
czasopism
protestanckich
ukazujących się lub rozpowszechnianych na
ziemiach polskich w latach 1822-1939.
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Chrzty
W niedzielę 7 października br. odbył się Chrzest Gabrieli Jagody GNIWEK –
córki Ewy ŻURAWSKIEJ i Roberta GNIWKA.
W niedzielę 14 października br. ochrzczony został Pan Tua Radja Ahad
SITUMORANG.
W niedzielę 28 października br. odbył się Chrzest Hanny DAWIDCZYK – córki
Lidii DAWIDCZYK z domu ADAMIAK i Krzysztofa DAWIDCZYKA.

Nasi drodzy Jubilaci *
Pani Maria W. – 4 października

Pani Ewa S. – 31 października

Pani Bożena T. – 12 października

Pani Anna G. - 04 listopada

Pan Ryszard K. – 12 października

Pani Teresa G. – 04 listopada

Pan Edward S. – 24 października

Pan Odon S. - 09 listopada

Pan Oskar W. – 25 października

Pani Danuta Z. – 09 listopada

Pan Tua S. – 25 października

Pan Ryszard G. - 14 listopada

Pan Andrzej T. – 29 października

Pani Barbara N. - 26 listopada

Szczęśliwy każdy, kto się boi Pana i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc swej pracy, osiągniesz szczęście
i będzie ci dobrze (Ps 128 1,2).
* W związku z wprowadzeniem Regulaminu Ochrony Danych Osobowych naszym czcigodnym Jubilatom
składamy życzenia imienne.
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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
Koordynatorki numeru: Małgorzata Weigle. korekta: Bożena Giemza, skład: 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
28

Dodatek dziecięcy do
biuletynu „Nasza Parafia”
rok V nr 6/2018

Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia
Pańskiego w Warszawie

Czy wiecie, że wiele lat temu w Warszawie dzieci w szkole nie mogły
mówić po polsku? Wszystkie szyldy na sklepach, dokumenty
i pieniądze były rosyjskie, a nasz kościół był wtedy cerkwią, w której
modlili się żołnierze carscy.
Nasz kościół wyglądał
w czasie zaborów inaczej
i służył żołnierzom
Keksholmskiego Pułku
Piechoty

Wojska rosyjskie
stacjonowały
w namiotach na
placu Zamkowym
w Warszawie
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Tak wyglądały
pieniądze używane
w Warszawie
w czasie zaboru
rosyjskiego

W czasie gdy Warszawa była pod wpływem zaboru rosyjskiego,
naszym monarchą był rosyjski car. Świadczy o tym pewna modlitwa,
którą znalazłam w starym, ewangelickim modlitewniku dla dzieci
z roku 1896: (na szczęście jest po polsku!)
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Czy wyobrażacie sobie, jak trudno jest modlić się za kogoś, kto zabrał nam
ojczyznę? Na szczęście Polskę, dokładnie 100 lat temu udało się "skleić "
z rozbitych zaborów, a my mogliśmy wreszcie sami decydować o swoim
państwie i swobodnie mówić po polsku.
Polska jest podobna do bardzo starego, drogocennego naczynia, które
kilkakrotnie się potłukło, zostało sklejone i służy nam już od 100 lat.
Musimy o nie dbać!

Kintsugi -to japońska sztuka, która polega na sklejaniu naczyń
mocnym klejem i ozdabianiu pęknięć złotem. W ten sposób stara
ceramika, mimo uszczerbku, staje się jeszcze bardziej wartościowa.
W Biblii znajdujemy wiele wierszy, które mówią o wdzięczności za
odzyskaną niepodległość po wielu latach wygnania. Jednym z takich
przykładów jest Psalm 66, który wyraża podziękowania Panu Bogu za
pomoc w odzyskaniu wolności:
"Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, szliśmy przez
ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność".
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.

7. O nią walczą okupowane
narody

1. BÓG, HONOR I …
2. Linia dzieląca różne
państwa

8. Hymn, doniosła
patriotyczna…

3. Jaki znak twój? Biały?

9. Biało-czerwona

4. Język używany w Polsce

10. Nie srebrny, do płacenia

5. Rozbiory

11. Człowiek, który kocha
swoją ojczyznę

6. Znak danego Państwa

Dodatek opracowała Małgorzata Weigle
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