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Informator Parafii Ewangelicko- 
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Pańskiego w Warszawie 
Nr 6 (205) grudzień 2019 roku 

 

Hasło miesiąca: Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu jego sługi. 
Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, 

ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu! (Iz 50,10) 

 

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest 

Chrystusem, Panem. (…) Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 

pokój ludziom, których sobie upodobał. (Łk 2,11.14 – BE) 

 

Drogie Siostry, drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie, 
Szanowni Państwo! 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wielu radosnych przeżyć, głębokich refleksji, a także odpoczynku 
i bycia w ciepłej, życzliwej i rodzinnej atmosferze. 

Nowy Rok 2020 niechaj będzie w naszym życiu czasem Bożego 
błogosławieństwa – pokoju, nadziei, miłości i wszelkiego dobra. 
 

ks. dr Dariusz Chwastek 

proboszcz                                            

Boże Narodzenie A.D. 2019 
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Dk Marta Zachraj 
 

Nadzieja z przyjścia 
 

I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na 

nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania  

i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia 

swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz 

według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał 

sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, 

a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego 

bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, 

a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, 

a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode 

będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie 

nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić 

ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana 

jakby wód, które wypełniają morze. (Iz 11,1–9) 

 

Powoli wkraczamy w świąteczny czas. Czas często dzielony z rodziną 

i przyjaciółmi, wypełniony radością, miłością, spokojem i wspólnym śpiewaniem 

kolęd. Podczas tych kilku krótkich dni warto zadać sobie pytania: czym są święta 

Bożego Narodzenia dla mnie?, co po nich we mnie zostanie?. Czy to, jak 

przeżywamy święta ma wpływ na nasze życie, na nasze oczekiwania? Święta 

Bożego Narodzenia są szczególnym czasem, w którym Kościół skupia się na 

przyjściu Chrystusa do ludzi. Nie jest to jednak wydarzenie ograniczone do tych 

paru grudniowych dni. Chrystus przychodzi do nas każdego dnia. Święta służą 

czemuś innemu. To szansa na wyrwanie się z zaklętego kręgu codziennych spraw, 

zwolnienie i przyjrzenie się swojemu życiu, również swojej religijności. To okazja 

do wsłuchania się w swoje pragnienia i do odkrywania, co daje nam obecność Boga 

wśród nas, tak wyczuwalna w święta… 

Z pomocą proroka Izajasza spróbujmy sobie wyobrazić, na co możemy liczyć dzięki 

świętom Bożego Narodzenia, choć może się wydawać, że słowa z 11. rozdziału 
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wprowadzają nas w krainę baśni lub snu. Czy to zupełnie nierealne? Rządy 

sprawiedliwości? Świat bez walk? To już prędzej wilk z jagnięciem się dogadają, 

a lampart będzie leżał obok koźlęcia niż czegoś takiego doczekamy. Nie trzeba 

szukać daleko, by przypomnieć sobie wydarzenia ujawniające ciemną stronę 

świata. Katastrofy naturalne, np. takie jak susze, które doskwierają coraz to 

rozleglejszym częścią świata, czy kataklizmy, które sami stwarzamy, jak krwawa 

wojna w Syrii, która zmusiła miliony do opuszczenia domów. I choć to sprawy, 

które nie dotyczą nas bezpośrednio, w codziennym życiu każdy z nas spotyka się 

z niegodziwością, zawiścią, ze złością i agresją. Jak bardzo to odbiega od tego, 

czego życzymy sobie w czasie świąt: pokoju, zdrowia, miłości,  powodzenia 

i szczęścia. I czego również pragniemy dla nas samych – bo życzenia jakie 

składamy, nierzadko wyrażają i nasze tęsknoty.  

Izajaszowy tekst również jest wyrazem głębokiej tęsknoty, ale tęsknoty 

przepełnionej nadzieją. Przez biblistów ten cytowany tekst nazywany jest perłą 

hebrajskiej poezji, a nam przede wszystkim jest znany z kolędy śpiewanej podczas 

świąt: „Cudowna różdżka wzrosła…” (ŚE 45). Prorok Izajasz zapowiada wzejście 

małej różdżki. Niczego więcej. Mały zielony pęd, wyrastający z pnia. Po latach pęd 

ten wzmocni się i wyda owoc, którym będzie Wybawca, na którym spocznie Duch 

Boży, a wraz z nim mądrość, rada, moc, poznanie i bojaźń Pana. Słowa proroka to 

słowa tęsknoty za władcą, który będzie różnił się od znanych mu polityków. 

Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Pod 

jego rządami nie będzie strachu i żądzy, która zmienia ludzi w wilki, nie będzie 

lęku przed paszczą lwa. 

Proroctwo to zostało wygłoszone w czasie ciemności. Lud wybrany cierpiał 

niewolę, budując świątynie dla obcych bogów. Płakał i tęsknił. Tęsknił za ojczyzną, 

za Jeruzalem, za domem, w którym mógł bez przeszkód pielęgnować swoją wiarę 

w jedynego Boga. Tęsknił za przywódcą, który będzie służył swojemu ludowi, 

który podniesie go z kolan i poprowadzi do ziemi ojców. Trzymano się 

wspomnienia o świetności królestwa Dawida, syna Isajego, które choć w ruinie, 

jeszcze nie umarło: I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda 

owoc. Słowa te zostały połączone z obrazami jeszcze bardziej niezwykłymi, które 

zapraszają do tego, by dać się ponieść wyjątkowości tej wizji – wizji nowego 

stworzenia. Wcześniejsze drapieżniki i ofiary żyć będą obok siebie w pokoju, 

człowiek przestanie niszczyć przyrodę, a jemu przestaną zagrażać coraz bardziej 

mutujące wirusy i bakterie. Ustaną walki między ludźmi i niekończące się zemsty, 
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gdyż ten, który przyjdzie według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według 

słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Nawet słowa: Rózgą swoich ust 

będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika – miały 

zapowiadać nadejście sprawiedliwości, a słowa te napisano już ponad 2500 lat 

temu, gdy obowiązywały inne standardy. 

Można by zapytać, gdzie jest ta zapowiadana sprawiedliwość, wiersz 9 wskazuje, 

że wszędzie: Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo 

ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Piękne 

słowa, ale wiemy, że świat taki nie jest. Nie był taki też dla adresatów, do których 

pisał autor tej księgi. Jednak te słowa nie mają być jedynie marzeniem, w którym 

Izajasz chce dać chwilę wytchnienia zgnębionym Izraelitom. Te słowa opisują 

świat jaki jest owocem rządów sprawiedliwego króla, tego, którego oni 

wyczekiwali – Mesjasza. 

Chrystus jest Mesjaszem. On przyszedł na świat, by nas zmienić, by dać nam 

nadzieję, by wyzwolić nas spod jarzma grzechu. To oznacza głęboką odnowę 

naszego życia. Prawdziwe zetknięcie się z Bogiem, który do nas przychodzi, nie 

pozostawia nas obojętnymi. W Chrystusie możemy dążyć do urzeczywistnienia 

Królestwa Bożego na ziemi, które jest takie jak opisał je Izajasz: sprawiedliwe, 

pozbawione przemocy, pełne troski o słabszych, bo oparte na Bożej mądrości, a nie 

na sile, lecz na miłości.  

Tegoroczne święta mogą być zaczerpnięciem na nowo sił z doświadczania Bożej 

obecności. Będziemy tej siły potrzebować w codziennym życiu, bo życie 

chrześcijanina to życie aktywne, to praca nad sobą i praca w świecie. Głoszenie 

ewangelii to nie tylko słowa, to czyny, to postawa jaką w życiu przyjmujemy. I choć 

budowanie świata w oparciu o ideał Królestwa, jaki opisał Izajasz, może się 

wydawać ponad nasze siły, pamiętajmy, że ta zmiana jest możliwa –  nie dzięki sile, 

nie dzięki przemocy, nie dzięki wielkim i spektakularnym wydarzeniom, ale dzięki 

małej gałązce, która wyrosła z Bożego pnia.  

Niech nadzieja płynąca z przyjścia na świat Chrystusa, prawdziwej różdżki 

z Isajego pnia, Tego, który przyszedł i przychodzi do nas, będzie z nami każdego 

dnia i pomoże urzeczywistniać świat oparty na Bożej sprawiedliwości. Amen. 
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Emilia Dziubińska 

Kolędy 

Muzyka to jedna ze sztuk pięknych, której zasadniczą istotą jest dźwięk wydawany 

przez instrumenty lub ludzki głos i rytm. Już krótka melodia utworzona z kilku 

dźwięków brzmiących na różnej wysokości staje się muzyką. Można by założyć, że 

muzyka powstała wraz z pojawieniem się homo sapiens, czyli ok. 80 000 lat temu.  

Budowa krtani, strun głosowych, giętkość mięśni języka pozwoliła człowiekowi 

mówić i śpiewać. Prawdopodobne jest, że człowiek słysząc odgłosy natury chciał 

je naśladować. Być może śpiew ptaków miał wpływ na kształt śpiewu ludzkiego.  

Śpiewanie to wyrażanie emocji. Śpiew nam towarzyszy od zawsze przy różnych 

okazjach. Radosnych, smutnych, uroczystych, podniosłych, świątecznych, 

kościelnych. 

Pozwolę sobie na stwierdzenie, że 

śpiew jest wyższą formą 

porozumiewania się. Dlatego nie 

dziwi fakt, że śpiew został od razu 

wprowadzony do kościoła. 

Średniowieczne Aut sacra musica sit, 

aut non sit – Niech będzie muzyka 

kościelna, albo niech nie będzie jej 

wcale –  jest na to dowodem.  

W religii chrześcijańskiej wszystkich 

wyznań dobór pieśni podyktowany 

jest porządkiem liturgicznym roku 

kościelnego. W polskich kościołach, 

w polskiej tradycji i w polskich 

domach szczególne miejsce zajmują 

kolędy.  

 

Pani Emilia, w pierwszą niedzielę adwentu, opowiada o kolędach.  
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Prawdopodobnie wszyscy wiemy, że polskie kolędy są najpiękniejsze i stanowią 

skarb w naszym dziedzictwie kulturowym.  

Mamy przeszło 500 kolęd i pastorałek! W czasie świąt Bożego Narodzenia radują 

serca i śpiewa się je chętnie, bo wprowadzają rodzinny i ciepły nastrój.  

A skąd wzięły się kolędy?  

Ludowy zwyczaj kolędowania ma korzenie w starożytności. Wywodzi się ze 

świętowania rzymskich kalend styczniowych. Termin pochodzi od łacińskiego 

słowa calendae co oznacza pierwszy dzień miesiąca. Począwszy od  153 r. przed 

narodzeniem Chrystusa, 1 stycznia w starożytnym Rzymie był dniem szczególnym, 

gdyż w tym dniu właśnie konsulowie obejmowali swoje urzędy. Natomiast 

w 46 r. przed narodzeniem Chrystusa Juliusz Cezar ogłosił 1 stycznia pierwszym 

dniem roku administracyjnego. Z tej okazji w Rzymie składano sobie życzenia, 

obdarowywano się prezentami oraz śpiewano pieśni ku czci odradzającego się 

słońca. Kolęda w swym pierwszym znaczeniu była zatem noworoczną pieśnią 

powitalną i pochwalną na cześć gospodarzy. Taki obyczaj śpiewania przejęty przez 

chrześcijan, rozpowszechnił się wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa. Kolęda 

– pieśń bożonarodzeniowa – pojawiła się w Polsce w XIII w. wraz z przybyciem na 

nasze ziemie zakonu franciszkanów. Według tradycji autorem pierwszej kolędy 

był św. Franciszek z Asyżu. Jego też uważa się za twórcę pierwszej szopki, która 

jako pierwsze artystyczne odtworzenie Narodzenia Pańskiego wystawiona została 

w 1223 roku we wsi Greccio.  

Najstarsza zachowana do dziś polska kolęda, datowana jest na 1424 r. i zaczyna 

się od słów Zdrow bądź, krolu anjelski. Początkowo w XV w. tłumaczono na język 

polski kolędy z łaciny i ze śpiewników braci czeskich. Tekst kolędy „Anioł 

pasterzom mówił” znajduje się w rękopisie kórnickim i datowany jest na lata 

1551–1553. Ma ona siedem zwrotek, które prawie w niezmienionej formie śpiewa 

się do dziś. Melodia pochodzi z drugiej połowy XVII w. Z czasem pieśń na Boże 

Narodzenie zdobyła wielką popularność i na przełomie XVII i XVIII w. samoistnie 

ustalił się termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej.  

Wtedy to powstała jedna z najpopularniejszych polskich kolęd „W żłobie leży”, 

przypisywana Piotrowi Skardze – do melodii poloneza koronacyjnego króla 

Władysława IV. Inną bardzo popularną kolędę „Bóg się rodzi”, do melodii w rytmie 

poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Tekst pieśni powstał w Dubiecku nad 
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Sanem na zamówienie księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich 

Lubomirskiej. Kolęda, wraz z innymi utworami składającymi się na Pieśni nabożne, 

zabrzmiała po raz pierwszy w 1792 r. w Starym Kościele Farnym w Białymstoku. 

W XIX wieku rozpoczęto archiwizować kolędy i pastorałki, co dało się zauważyć 

w 1843 r., gdy wydano zbiór „Pastorałki i kolędy z melodiami, czyli piosnki wesołe 

ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane” autorstwa księdza 

Michała Mioduszewskiego. 

Muzyczna forma polskich kolęd jest bardzo zróżnicowana. Może być to hymn lub 

chorał – „Gdy się Chrystus rodzi”, „Anioł pasterzom mówił”, „Wśród nocnej ciszy”, 

marsz – „Mędrcy świata”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, polonez (najbardziej 

uroczysty taniec polski) „Bóg się rodzi”, „W żłobie leży”, kujawiak – „Do szopy hej 

pasterze”, mazurek „Jezus malusieńki”, kołysanka „Lulajże Jezuniu” i „Gdy śliczna 

Panna”. Może być również ludową piosenką „Łoj, maluśki, maluśki, maluśki”, „Gore 

gwiazda Jezusowi”, „Łoj, maluśki, Pon Jezus”. Kolędy takie jak „Mizeria cicha”, 

„Jakaż to gwiazda”, „Witaj, gwiazdko złota”, które powstały w połowie XIX w. mają 

charakterystyczną melodykę polskiej pieśni romantycznej. 

A zatem śpiewajmy! W czasie nabożeństw, w domu z rodziną, a może spotkajmy 

się przy kościelnej choince na wspólne śpiewanie kolęd tych znanych i mniej 

znanych? Za krótki jest czas kolędowania, im rzadziej będziemy śpiewać, tym 

szybciej zatracimy bogactwo tych pięciuset kolęd i pastorałek. 

 

 

Wspólne śpiewanie w pierwszą niedzielę adwentu.  
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Małgorzata Weigle* 

Hej kolęda, kolęda 

Ciekawostki o niezwykłych korzyściach  
płynących ze śpiewania 

 

Śpiew zwiększa samoświadomość, pewność siebie i zdolność komunikowania się 

z innymi. Zmniejsza stres, podnosi na duchu i pomaga kształtować własną 

tożsamość. Wpływa też na to, jak postrzegamy nasz świat. Podobno kiedy 

śpiewamy, nasze neuroprzekaźniki łączą się na nowe, różne sposoby. Aktywizuje 

się wtedy prawy płat skroniowy naszego mózgu, uwalniając endorfiny, które 

czynią nas mądrzejszymi, zdrowszymi, szczęśliwszymi i bardziej kreatywnymi. 

Kiedy śpiewamy z innymi ludźmi, efekt ten jest dodatkowo wzmocniony.  

Śpiewanie jest zdrowe, a najnowsze badania sugerują, że śpiew w grupie jest 

najbardziej ożywczy i podnoszący na duchu. Dobre uczucia, które czerpiemy ze 

wspólnego śpiewania, są rodzajem nagrody za podjętą przez nas i zgodną 

współpracę. Dalej, według badań, wspólne muzykowanie ewoluowało jako część 

życia społecznego. Kiedyś plemiona śpiewały i tańczyły razem, co pozwalało 

budować wspólnotę, lojalność oraz dzięki wypracowanej śpiewem spójności 

(„wszyscy za jednego, jeden za wszystkich”), wspomagało skutecznie odpierać 

wrogów i przetrwać niebezpieczeństwo.  

Śpiewanie w grupie wyzwala jednocześnie wydzielanie serotoniny i oksytocyny, 

a nawet może synchronizować bicie serca. Naukowcy pracują nad znalezieniem 

wyjaśnienia, dlaczego śpiew ma tak uspokajający, ale jednocześnie energetyzujący 

wpływ na ludzi. Badania pokazują, że śpiew uwalnia endorfiny, które łagodzą 

niepokój i stres. Śpiew pomaga ludziom cierpiącym na depresję, zmniejsza 

poczucie samotności i sprawia, że są zrelaksowani, czują się szczęśliwi 

i zjednoczeni. Ludzie regularnie śpiewający mają obniżony poziom kortyzolu, co 

wpływa u nich na mniejszy poziomu stresu.  

Jedną ze wspaniałych rzeczy związanych ze śpiewaniem jest fakt, że można z niego 

czerpać korzyści zdrowotne, nawet jeśli nie ma się dobrego głosu. Jedno z badań 

wykazało, że śpiew w grupie może dawać satysfakcjonujące i terapeutyczne 

doznania, nawet jeśli dźwięk ma wątpliwą jakość. Projekt organizacji „With One 



9 
 

Voice” regularnie łączy ludzi w śpiewaniu, pomimo ich wielkiej różnorodności. 

Radość związana ze śpiewaniem grupowym jest wykorzystywana w celu 

obudzenia naturalnej kreatywności, wsparcia w społeczności i poczucia jedności.  

We współczesnym świecie jesteśmy nieustannie bombardowani ogromną ilością 

informacji, które stale przetwarzamy i analizujemy. Za tę analizę odpowiedzialna 

jest lewa półkula mózgu. Śpiew uruchamia zaś pracę prawej strony mózgu. Ta 

strona jest odpowiedzialna za intuicję, wyobraźnię i wszystkie nasze funkcje 

twórcze. Łączy nas ze światem nowych możliwości. 

 

Są ludzie, którzy twierdzą, że nie potrafią śpiewać, bo są pozbawieni słuchu 

muzycznego.  Ich „brak muzycznego talentu” jest zwykle spowodowany brakiem 

praktyki i treningu głosu. Jeśli potrafisz rozpoznać konkretny utwór, nie jesteś 

głuchy, jeśli potrafisz mówić, to oznacza, że potrafisz też śpiewać. 

Korzyści ze śpiewania są bezpłatne i powszechnie dostępne. Wszyscy mamy głos. 

Wszyscy też możemy śpiewać, nawet jeśli sądzimy, że chyba nie powinniśmy. 

Śpiewajmy więc wspólnie kolędy na chwałę Panu i dla własnego zdrowia. 

Następna „kolędowa kawiarenka” zaplanowana jest na 5 stycznia 2020 roku. 

 

* Na podstawie artykułu z dobrewiadomości.net. 
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*  *  * 

W tym roku, na pierwszą niedzielę Adwentu, pani Kasia Folgart wybrała dla 

naszego chóru piękną kolędę. To współczesny utwór, który w ciągu ostatnich lat 

zyskał ogromną popularność, przede wszystkim pokochali go górale. Mało kto wie, 

że autorką tekstu jest Wanda Chotomska, a piękną muzykę napisał Zbigniew 

Preisner. Po raz pierwszy pojawiła się na jego płycie "Moje kolędy na koniec 

wieku" wydanej w 1999 roku. 

Mamy nadzieję, że i Wam się spodoba, i zagości w Waszych domach w tym 

niezwykłym czasie. 

 

„To już pora na Wigilię” „Tô juz pôra na Wilijom” 
Tekst w gwarze podhalańskiej 

 
1. To już pora na Wigilię, to już czas, 

a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas, 

a tu jeszcze ktoś ma przyjść, 

bo przy stole wolne miejsce czeka dziś. 

 
2. Gwiazdo Betlejemska prowadź go 

przez świat, 

żeby razem z nami przy tym stole siadł, 

prowadź go tu do nas z tych dalekich 

dróg, 

aby razem z nami kolędować mógł. 

 
3. Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić 

ślad, 

daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr, 

strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść, 

bo samotny nikt nie może zostać dziś. 

 

1. Tô juz pôra na Wilijom, tô juz cas, 

a tu jesce ftôsi chybio pôśrōd nos. 

A tu jesce ftôsi ku nom môze przỳjść, 

bô przỳ stôlē wôlne miejsce ceko dziś. 

 
2. Gwiozdo Betlejymsko prowodź gô bez 

świat, 

côby razym s nami przỳ tym stôlē siod. 

Przỳwiydź gô tu dô nos s tyk dalekik 

drōg, 

côby razym s nami kôlyndōwać mōg. 

 
3. Dej mu światłō, bô tak łatwō zmylić 

ślad, 

dej nadziejē, kie mu w ôcỳ dujē wiatr. 

Strudzonymu, zmynconymu pômōz iś, 

bô samiućki nik ni môze ôstać dziś.  
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W Święto Narodzenia się Chrystusa Pana 

Ze ZBIORU PIEŚNI I MODLITW CHRZEŚCIJAŃSKICH  
Do Publicznego i Prywatnego Nabożeństwa  

z księgarni Gebethnera i Wolffa 1866* 
 

Radość i dziękczynienie obudza w duszy mojej poranek dzisiejszy; bo mi 

przypomina największe dobrodziejstwo, jakiem Najlitościwszy Boże!, 

udarowałeś ród ludzki przez zesłanie na świat Syna Swego, Jezusa Chrystusa. 

Pojmuję głos pełen pociechy posłańców Twoich, głos oznajmujący objaw Twej 

łaski dla grzesznych śmiertelnych. Pojmuję wielkość błogosławieństwa Twego, 

a przejęty najgłębszą czcią i uwielbieniem przemawiam z chórem Aniołów: 

„Chwała Tobie na wysokości, pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie!". 

Dawca życia, Xiążę pokoju przybył na ziemię nie w świetności doczesnej, lecz  

w Twej wiecznej chwale, nie z darami ziemskiemi, lecz z mocą niebiańską. Dla 

nas stał się ubogim , aby nas wzbogacił darami Ducha, pojęciem Ciebie i Twej 

świętej woli. Zniżył się do nas, by wznieść upadły ród ludzki, zbliżyć go do Ciebie 

i dać życie swe na okup za wielu. On rozproszył ciemność błędu, przesądu  

i grzechu; dał nam poznać Ciebie jako Ojca, pełnego łaski i dobroci, który się 

lituje nad dziećmi swemi i daje im wolny przystęp do Siebie. 

Przezeń poznaję, iż Ty, Najświętszy!, nie chcesz być czczony przez ofiary; lecz 

w duchu i w prawdzie , umysłem czystym i szczerą miłością; że wszelki grzech 

oddala nas od Ciebie, poniża człowieka, i przynosi mu tylko nieszczęście 

i niedolę; że przeciwnie, cnota uzacnia istotę naszą, napawa nas wyższą 

radością, i czyni nas szczęśliwymi. On jedyny dusz naszych przewodnik wskazał 

nam nauką, przykładem i śmiercią na krzyżu drogę wiodącą do życia wiecznego, 

i wpoił w nas poczucie niebiańskiej radości. 

Przez serdeczne miłosierdzie Twoje nawiedziło nas światło z wysokości, aby się 

ukazało tym, których ciemność i cień śmierci otacza , i skierowało ich kroki na 

drogę pokoju. 

Że chęć pojednania się z Tobą , Ojcze dobrotliwy! tkwi w mojej duszy; że 

pragnienie pozbycia się grzechu i odrodzenia się duchem Twej mądrości 

przejmuje mój umysł; że miłość ku Tobie i Synowi Twemu zachęca i skłania mię 
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do miłości mych bliźnich i do niesienia im pomocy w niedoli duchowej 

i ziemskiej; że nadzieja Twej łaski napełnia pociechą me serce; że wzrok ducha 

mego wdziera się do niewidzialnego świata wieczności, a myśl o śmierci nie 

zatrważa mię; to wszystko, Boże i Ojcze mój!,  winien jestem Synowi Twemu, 

Jezusowi Chrystusowi. 

O! nie miałożby zwiastowanie Anielskie: „Dziś Wam się urodził Zbawiciel”, 

obudzać we mnie szczerej radości? A ta radość nie miałażby mnie skłaniać do 

uwielbiania imienia Twego świętego żeś nie dozwolił nam pozostać bez pomocy 

w nędzy naszej duchowej. Niech błogie skutki przyjścia na świat Chrystusa Pana 

nie wyjdą mi nigdy z pamięci! Niech dzisiejszy dzień świąteczny żywo mi tu 

uobecni , cośmy przez Niego osiągnęli, a bez Niego w jakiem poniżeniu, w jakiej 

niewiadomości i niedoli pozostawaćby musiał ród ludzki! Niech ogłaszana 

nauka Ewangelii i rozważanie łaski udzielonej nam przez Chrystusa Pana, 

odnowi obraz życia i działania Jego w mej duszy, utwierdza mnie w wierze, 

i skłania mnie do coraz dokładniejszego pojmowania Twych świętych 

przepisów, i do służenia Ci w mądrości, czystości uczuć i myśli, 

w sprawiedliwości i świętobliwości! wtenczas, o Boże!, radość moja będzie 

doskonałą i Tobie przyjemną. Amen. 

* Z zadumą nad pięknem języka polskiego sprzed 153 lat, z zachowaniem oryginalnej 
pisowni. 
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Małgorzata Weigle 

Szulki 

Wigilijny zwyczaj ze Śląska Cieszyńskiego 

 
 

Na Śląsku nie może ich 

zabraknąć na wigilijnym 

stole. Szulki wymyślono dla 

dzieci, ale uwielbiają je także 

dorośli. Szulki to tradycja 

przede wszystkim ewange-

licka, ale w niejednym domu 

są także znakiem eku-

menicznego pojednania 

w rodzinach mieszanych 

wyznaniowo.  

 

 

– Mój ojciec był ewangelikiem, mama katoliczką. Mama przynosiła biały opłatek 

z parafii, a babcia szulki. Nazywałam je opłatkiem ewangelickim. Zawsze na naszym 

stole, na kryształowym talerzyku,  były opłatki, a na drugim szulki. Miały taką samą 

rangę. Po latach stwierdziłam, że to był początek ekumenizmu w moim domu – 

opowiada parafianka z Cieszyna. 

Tradycja przygotowywania szulek powstała podobno z... troski o dzieci. Dawniej 

po domach ewangelickich chodził kościelny i rozdawał białe opłatki. Do drzwi 

wtedy wybiegały dzieci i były rozczarowane, że nic nie dostały. Zastanawiano się, 

jak to zmienić, że gdyby do ciasta na opłatki dodać trochę miodu, jajko, masło, 

ubogacić składniki i zwijać je w rulonik, to dzieci miałaby frajdę i zjadłyby coś 

smacznego. Dziś w parafiach ewangelickich można kupić szulki tuż przed świętami 

Bożego Narodzenia. 
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Do ich wykonywania potrzebne jest 

specjalne urządzenie, podobne do 

płaskiej gofrownicy, oraz drewniany 

wałeczek, na który nawija się (czyli po 

śląsku „szula”) rurki.  Poza 

odpowiednim sprzętem, potrzebna jest 

zręczność i koncentracja, bo łatwo się 

przy tym poparzyć. Przepisów na 

ciasto jest sporo, ale we wszystkich 

pojawia się: mąka, mleko, topione 

masło, cukier lub miód, cynamon 

i jajka. No i ten zapach przed wigilią…  

 

 

Wydarzania parafialne z ostatniego czasu 

 
Wieńce w Niedzielę Wieczności 

 

Niedziela Wieczności to moment, w którym 

kończy się Rok Kościelny. Kościół przypomina 

wówczas o obietnicy życia wiecznego – danej 

i ucieleśnionej w Jezusie Chrystusie.  

Symbolicznie zbiega się ona z linią życia. 

Niedziela ta w swojej charakterystyce 

przypomina Pamiątkę Umarłych (1 listopada), 

kładąc nacisk na wielkanocną nadzieję. Tego 

dnia, jak co roku, Rada Parafialna oraz 

duchowni wspominają duchownych, którzy 

byli ważni dla naszej parafii. Tak było również 

i w tym roku.  
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Na cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej, na grobach naszych byłych 

proboszczów: ks. Karola Messerschidta, ks. Ottona Wittenberga oraz ks. Adama 

Pilcha złożone zostały wieńce jako symbol naszej pamięci wobec ich wkładu 

w życie naszej społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opr. Grzegorz Fryda 

*  *  * 

Integracyjny wyjazd konfirmantów 
 

Wyjazd ten rozpoczął się w piątek 

15 listopada pięciogodzinną 

wycieczką pociągiem do Bielska- 

-Białej, z przesiadką w Katowicach. 

Pod wieloma względami była ona dla 

niektórych bardzo ekscytująca. Po 

przyjeździe do ośrodka „Betania” 

zjedliśmy kolację i rozpoczęliśmy 

wieczorny program.  

 

Pani diakon Marta Zachraj-Mikołajczyk i pan Grzegorz Fryda zaplanowali gry, 

dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać. Wszystko to trwało do późnych godzin 
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nocnych, a atmosfera była naprawdę wyjątkowa, pełna dobrego humoru 

i wzajemnej serdeczności. Pokoje, w których nocowaliśmy nie były jak wyjęte 

z marzeń, ale ważne było to, że mieliśmy gdzie spać i że byliśmy razem. Warunki 

zeszły na dalszy plan.  

Następnego dnia zjedliśmy pożywne śniadanie, które miało dać nam siłę do 

pokonania trasy na Szyndzielnię. Doszliśmy na szczyt… No prawie, ponieważ 

podejście było strome, a nie mieliśmy wystarczająco siły, by sprostać temu 

wyzwaniu. Widoki po drodze były cudowne, dlatego, że piękno gór jest obłędne. 

Z pozytywów możemy się pochwalić, że tego dnia zrobiliśmy 20 tysięcy kroków. 

Wróciliśmy prosto na smaczny obiad, który spełnił marzenia niektórych z nas, 

zwłaszcza przy głodzie jaki towarzyszył nam po górskiej wędrówce. 

 

Po południu poszliśmy do sklepu, gdzie dziewczyny kupiły dwie butelki Piccolo, 

tonę słodyczy, trochę wody oraz przekąski na wieczorny film. Po powrocie do 

ośrodka odbyło się kilka gier integracyjnych w grupach, w czasie których 

rozwiązywaliśmy trudne, podchwytliwe i czasem zabawne zadania przygotowane 

dla nas przez pana Grzegorza. Opiekunowie na zakończenie ocenili nasze 

rozwiązania. Po kolacji wspólnie obejrzeliśmy film „Król rozrywki”. 
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W niedzielne przedpołudnie wzięliśmy udział w nabożeństwie, które odbywało się 

w ośrodku, w którym nocowaliśmy. Było to ciekawe przeżycie. W dwóch małych 

pomieszczeniach, podzielonych korytarzem, zgromadziło się wiele osób, by móc 

wspólnie modlić się i śpiewać. Po obiedzie pojechaliśmy w okolice dworca 

kolejowego, skąd część z nas udała się na krótki spacer, a potem razem ruszyliśmy 

do domu. 

Atmosfera całego wyjazdu była fantastyczna i nikomu nie chciało się wracać do 

domu. 

opr. konfirmanci  

*  *  * 

Diecezjalny zjazd młodzieży ewangelickiej 
 

Pierwsza połowa listopada obfituje w długie weekendy. Jest to świetna okazja, by 

młodzież mogła razem spędzać czas. Dlatego pomiędzy 9 a 11 listopada 

w Konstancinie-Jeziornie odbył się Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. 

Tematem tegorocznego jesiennego zjazdu było zagadnienie przekraczania granic. 

W sobotę rano grupy z okolic Łodzi i z warszawskich parafii rozpoczęły zjazd 

wspólną integracją – poznawaliśmy swoje imiona oraz staraliśmy się znaleźć 

wspólne tematy i zainteresowania. W ten sposób spędziliśmy czas do obiadu. Po 

obiedzie wyruszyliśmy do Warszawy, gdzie po krótkim spacerze dotarliśmy do 

„Niewidzialnej wystawy”. Tam mogliśmy się poczuć tak, jak na co dzień czują się 

osoby niewidome. W przeszywającej ciemności chodziliśmy po mieszkaniu, ulicy, 

muzeum, a nawet zaliczyliśmy spacer po lesie. Z wystawy udaliśmy się na Stare 

Miasto, gdzie po krótkim spacerze zjedliśmy kolację. Następnie wróciliśmy do 

Konstancina, gdzie po wieczornej społeczności do późna graliśmy w gry 

planszowe i rozmawialiśmy ze sobą. Niektórzy nawet poszli spać. 

W niedzielę po śniadaniu spotkaliśmy się w kaplicy, gdzie odbyło się nabożeństwo 

w porządku młodzieżowym. Kazanie wygłosił ks. Arkadiusz Raszka, a mgr teol. 

Sebastian Madejski akompaniował na gitarze do śpiewanych przez nas pieśni. Po 

nabożeństwie przywieziono nam obiad, który wspólnie zjedliśmy. Kolejnym 

punktem programu były warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Fundacji 

Ocalenie, którzy przybliżyli nam temat szeroko pojętej migracji. 
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W tym temacie poruszyliśmy temat uchodźców, jednocześnie mając możliwość 

porozmawiania z Syryjczykiem, który przyjechał do Polski w momencie, gdy 

w jego kraju wybuchła wojna. Nie chcąc iść do wojska (bo wiedział, że to oznacza 

dla niego śmierć) do dziś nie może wrócić do swojej ojczyzny. Gdyby wrócił, 

wówczas zostałby wcielony do armii. Opowiadał nam jak wyglądała „normalność” 

przed wybuchem wojny – co 3 godziny wyłączany był prąd, na ulicach stały wozy 

opancerzone, co chwilę wybuchały bomby, a mimo to ludzie adaptowali się do 

warunków, w których przychodziło im żyć i starali się prowadzić w miarę 

spokojne życie.  

Wieczorem, po inspirujących warsztatach,  pomimo deszczowej pogody, na kolację 

zrobiliśmy grilla, po którym część z nas poszła na spacer, a część spędziła wieczór 

na rozmowach. Nim zaczęliśmy grać w gry planszowe, mieliśmy jeszcze 

społeczność wieczorną. 

W poniedziałek rano zjedliśmy śniadanie, przy którym podzieliliśmy się tym, co 

nas zainspirowało i co zapamiętamy ze Zjazdu, posprzątaliśmy i szczęśliwie 

wróciliśmy do domów, bo kolejnego dnia trzeba było wracać do szkoły... 

opr. uczestnicy DZME 
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*  *  * 

Andrzejki młodych  
 

W piątkowy wieczór, 29 listopada w naszej Parafii miało miejsce pożegnanie 

mijającego Roku Kościelnego. O godzinie 18.00 w salkach katechetycznych 

w Domu Parafialnym ponad 20 osób z grup młodzieżowych z Parafii Świętej Trójcy 

i naszej, rozpoczęły wspólną imprezę. Był to czas wspólnych rozmów, tańca przy 

muzyce DJ-a i integracji. Imprezę skończyliśmy o 23.00 i po wysprzątaniu, 

w dobrych humorach udaliśmy się do domów. 

opr. Grzegorz Fryda 

*  *  * 

Wspólne przygotowanie mydełek i paczki dla seniorów 

Czas adwentu jest niezwykły, 

bo w grudniu prośby 

zamieniają się w czyn dużo 

prościej. W naszej parafii 

zrodził się pomysł, aby do 

paczek dla seniorów 

wykonać coś własnoręcznie. 

W tym przedsięwzięciu 

pomogła nam pani Joanna 

Tomaszewska z córką Tosią, 

które podały pomysł, 

instrukcje i przekazały ważne 

rady.  

Warsztaty wytwarzania glicerynowych mydeł zmieniły się, w naszej nowej salce 

świetlicowej, w dość „poważną” produkcję. Dzieci i rodzice, przez kolejne trzy 

niedziele, wykonali ponad 200 mydełek (część mogły zabrać ze sobą). Inwencja 

twórcza małych i dużych artystów była wyjątkowa! Mieszanie roztopionej bazy 

mydlanej z kolorami i zapachami, wlewanie jej do pięknych form i oczekiwanie na 

efekt końcowy były ekscytujące. Plastry miodu, choinki, śnieżynki, gwiazdki... 
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Kolorowe i pachnące dzieła sztuki zostały zapakowane i dołączone do paczek dla 

naszych seniorów. 

Wszystkim zaangażowanym w tę akcję – bardzo dziękujemy! To wszystko udało 

się dzięki Tobie, Asiu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opr. Małgosia Weigle 

Wszystkie paczki 

dla seniorów 

zostały 

zapakowane 

w papierowe 

torby.  

Dzieci i  rodzice 

wykonali ponad 

200 mydełek!  
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*  *  * 

„Prezent pod choinkę” na Puławskiej 
 

Idea wysyłania paczek świątecznych znana jest na całym świecie od wielu lat. Były 

czasy kiedy do Polski przysyłane były paczki z zachodu, w których znajdowały się 

zupełnie podstawowe artykuły. Były one źródłem nadziei i miłości.  

 

Dziś, kiedy w naszych sklepach niczego nie brakuje, sami mamy możliwość 

przygotowania darów, które zostają dostarczone dla rodzin, które nie mają tyle 

szczęścia co My. W naszym Kościele z inicjatywy Centrum Misji i Ewangelizacji 

w RP każdego roku pomiędzy wrześniem a listopadem w parafiach ewangelickich 

w całej Polsce ma miejsce pospolite ruszenie związane z przygotowaniem paczek 

świątecznych w ramach akcji „Prezent pod choinkę”. Przygotowywane paczki 

trafiają później w okresie świątecznym do ubogich rodzin, sierot, Domów Dziecka, 

a także uchodźców w Rumunii, Białorusi i Ukrainie. W taki sposób możemy 

podarować uśmiech na twarzy dzieci. 
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Nasza parafia również zaangażowała się w tę akcję. Parafianie mieli możliwość 

zaangażować się na dwa sposoby – można było przynieść do kancelarii parafialnej 

gotowy prezent lub dokonać wpłat, dzięki którym grupa młodzieżowa mogła 

wybrać się na zakupy i przygotować prezenty. W akcję promowaną przez naszą 

parafię zaangażowały się dwie warszawskie szkoły, których uczniowie 

przygotowali i przynieśli do nas łącznie 54 prezenty. Grupa młodzieżowa podczas 

spotkania 8 listopada przygotowała 26 paczek. Oprócz tego członkowie naszego 

zboru dostarczyli jeszcze 8 prezentów. Jak łatwo można policzyć dotarło do nas 

w tym roku aż 88 prezentów, które już dotarły do potrzebujących dzieciaków. 

 

 

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali 

się w akcję „Prezent pod choinkę” i poświęcili swój czas oraz część 

dochodów na sprawienie radości dzieciom, które w życiu nie miały 

tyle szczęścia, co większość z nas. 

opr. Grzegorz Fryda 
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*  *  * 

Adwentowe spotkanie Koła Pań i Seniorów 
 

W środę, 11 grudnia w Domu 

Parafialnym swoje spotkanie 

przedświąteczne miało Koło Pań 

oraz Koło Seniorów. Spotkanie 

rozpoczęło się od modlitwy, 

w której poprowadziła wszys-

tkich dk Marta Zachraj-

Mikołajczyk. Następnie zebrani 

mogli spróbować pasztecików 

z barszczem, które zostały 

przygotowane własnoręcznie 

przez p. Annę Rybińską.  

Następnie p. Grzegorz Fryda starał się zainspirować uczestników spotkania 

pokazując filmik o dziecku, które w święta było w stanie oddać to co jest dla niego 

najważniejsze oraz czytając historyjkę świąteczną „Misza” autorstwa Bruno 

Ferrero. Podczas spotkania był również czas na wspólne śpiewanie kolęd, do 

których na pianinie akompaniowała p. Kornelia Pilch.  

Uczestnicy zostali także 

obdarowani przez Świętego 

Mikołaja drobnymi upomin-

kami i z uśmiechem mogli 

wrócić do domu. 

opr. Grzegorz Fryda 
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*  *  * 

Wykład o Lutrze 
 

W środowy wieczór, 27 listopada, 

w naszej parafii w ramach 

spotkań dla osób 

zainteresowanych ewangeli-

cyzmem gościliśmy dr. hab. 

Jerzego Sojkę – profesora 

i wykładowcę Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej.  

 

 

W swojej prelekcji starał się on przybliżyć sposób rozumienia przez Marcina Lutra 

sakramentów, ze szczególnym uwzględnieniem Sakramentu Chrztu. Zebrani mieli 

możliwość odkrywania jego wielowymiarowości i znaczenia dla życia 

chrześcijańskiego, a także poruszone zostało zagadnienie pokuty oraz jego 

luterańskie rozumienie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom 

uczestniczącym w tym spotkaniu za przybycie. Na kolejne spotkanie dla osób 

zainteresowanych ewangelicyzmem zapraszamy jeszcze w tym roku – 30 grudnia 

o godzinie 18.00. 

opr. Grzegorz Fryda 

 

 

Podziękowanie dla pana Ryszarda Froehlicha 
 

 

Od czasu kiedy budynek kościoła służy naszej parafii, grupa wówczas młodych 

panów na emeryturze dbała o jego funkcjonowanie. Zapewne niektórzy z Was, 

Drodzy, pamiętają, że czasy były trudne, kupienie czegokolwiek graniczyło 

z cudem i w zasadzie wszystko co potrzebne trzeba było zdobywać i „załatwiać”. 

To właśnie Ci panowie przynosili ze swoich domów narzędzia, gwoździki i druciki, 
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przycinali, naprawiali, łatali, przykręcali i gromadzili co się dało. I darzyli się 

nawzajem przyjaźnią. Kiedy powstał budynek parafialny, doszły im nowe zajęcia. 

Obecnemu pokoleniu zapewne trudno sobie wyobrazić jakimi narzędziami kiedyś 

się pracowało, że parafii nie było stać na zlecanie zadań jakimś firmom. Te 

wszystkie prace były bardzo ważne, ponieważ dzięki nim możliwe było prawie 

bezawaryjne funkcjonowanie naszego zboru. Panowie się zmieniali, przybywało 

im szronu na skroniach, wielu Pan powołał już do swojego „Warsztatu”. I niech 

nam wybaczą, jeśli wspomnimy dzisiaj imiennie jedynie pana Stasia Milerskiego, 

który przez lata szefował Grupie Roboczej, bo tak się  nazwali. 

Świat się zmienia. Łatwiej, prościej, i często taniej, zmienia się teraz całe 

urządzenia niż je naprawia. Budynek kościoła przeszedł kilka metamorfoz, czeka 

nas w niedalekiej przyszłości wymiana okien i remont. Znajomy strażak 

wielokrotnie zalecał natychmiastowe wysprzątanie strychu kościoła 

i oczyszczenie go z niepotrzebnych już przedmiotów, które też nadmiernie 

obciążają stropy i stwarzają poważne zagrożenie pożarowe. Pilną koniecznością 

jest również wymiana całej instalacji elektrycznej. W razie zaprószenia ognia 

ubezpieczyciel nie wypłaciłby nam ani złotówki... Dzięki hojności darczyńcy udało 

nam się wysprzątać strych i wyremontować pomieszczenie po lewej stronie od 

wejścia do kościoła. Zostało ono też elegancko wyposażone i może pełnić funkcje 

reprezentacyjne. Metamorfozę przechodzą również obydwie zakrystie, generalny 

remont przeszły salki katechetyczne. Należy, chyba nieskromnie przyznać, że 

nigdy jeszcze w historii parafii nie udało się tak wiele zdziałać w tak krótkim 

czasie. 

I przyszło nowe. Ale nie możemy zapominać o tych, którzy kawał życia spędzili na 

Puławskiej 2A,  naprawiając to, co się dało i jak się dało, dając drugie życie 

dogorywającym sprzętom i reanimując urządzenia, aby służyły jeszcze długie lata, 

bo o nowych nie można było nawet pomarzyć. Niech nam wolno będzie tą drogą 

złożyć szczególne podziękowania na ręce ostatniego szefa Grupy Roboczej – Pana 

Ryszarda Froehlicha. Dziękujemy za trud spracowanych rąk, troskę o majątek 

parafialny, setki godzin spędzonych na kościelnym stryszku i w obejściu, a co 

najważniejsze, oddane serce dla spraw parafii. Nie zapomnimy o Waszej ciężkiej 

pracy, bez której to nowe nie mogłoby zaistnieć! 

Dużo zdrowia, Panie Ryszardzie! Z całego serca dziękujemy!  

Rada Parafialna 
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Podsumowanie pierwszego półrocza pracy  
nowej Rady Parafialnej 

 

 

Początki i pierwsze plany 

Rada Parafialna w pierwszych miesiącach swojej działalności zapoznała się ze 

stanem parafii, pracami  swoich poprzedników oraz próbowała określić nowe 

plany działania.  

Priorytetem prac nowej Rady Parafialnej jest przede wszystkim bezpieczeństwo 

oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania życia naszej parafii. Jako 

pierwsze zadania do pilnego zrealizowania ustalono remont i modernizację sal 

katechetycznej i świetlicowej. W drugiej kolejności zaplanowano oczyszczenie 

poddasza kościoła. Oba przedsięwzięcia zostały uznane jako pilne i związane 

z bezpieczeństwem, wytycznymi przeciwpożarowymi i wymogami 

ubezpieczyciela. Kolejne zadanie to ustalenie i zorganizowanie pracy nowego 

etatowego pracownika parafii – kościelnego oraz wspieranie różnych grup 

działających w naszej parafii. Zadaniem Rady Parafialnej jest wspieranie dk Marty 

Zachraj w czasie zaplanowanej nieobecności ks. Dariusza Chwastka, która przejęła 

jego obowiązki. Do czasu powrotu proboszcza Rada nie będzie prowadzić 

większych zmian ani przedsięwzięć, skupiając się na prawidłowym działaniu 

wszystkich istniejących aktywności. 

Zmiany osobowe 

Początkowy czas urzędowania nowej Rady obfitował w różne zmiany personalne, 

które spowodowały konieczność nowej organizacji i licznych ustaleń: 

• wybrany na funkcję prezesa p. Michał Hucał, z powodów prywatnych 

zrezygnował z pracy w Radzie Parafialnej; 

• do Rady Parafialnej została zaproszona kolejna osoba z rezerwowej listy 

wyborczej, p. Beata Adamiak; 

• Rada w nowym składzie ( ks. Dariusz Chwastek, dk. Marta Zachraj, Jerzy 

Rdzanek, Jolanta Janowska, Beata Adamiak, Małgorzata Weigle, Anna Siekacz 

i Dagmara Maciuszko), wybrała na stanowiska: prezesa – ks. Dariusza 
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Chwastka, kuratora – p. Jerzego Rdzanka, a na sekretarza – p. Dagmarę 

Maciuszko; 

• od 1 października do 30 stycznia ks. Dariusz Chwastek przebywa na urlopie 

związanym z pracą naukową; 

• dk Marta Zachraj zostanie w naszej parafii tylko do końca stycznia 2020; 

• jako wsparcie pracy duszpasterskiej w charakterze praktykanta przydzielono 

nam mgr. teologii p. Grzegorza Frydę;  

• na czas nieobecności proboszcza funkcję administratora pełni ks. bp Jan 

Cieślar; 

• równolegle z nową Radą rozpoczął pracę nowy pracownik etatowy – p. Piotr 

Tomczak na stanowisku kościelnego. 

Prace remontowe 

Początki działalności nowej Rady przebiegły dość pracowicie. Letnie wakacje 

i brak zajęć dydaktycznych z dziećmi zmobilizowały do szybkiego rozpoczęcia 

prac remontowych. 

W domu parafialnym:  

•  remont salek katechetycznych w przyziemiu budynku parafialnego (zmiana 

instalacji elektrycznej, demontaż części boazerii i starego umeblowania, 

malowanie salek i korytarza w piwnicy, montaż nowych szaf, zakup stołów 

i krzeseł, nowe oświetlenie awaryjne, zakup i montaż telewizora w świetlicy 

oraz zainstalowanie dwóch oczyszczaczy powietrza); 

• naprawa usterki w toaletach na dole budynku; 

• przekazanie starych krzeseł i stołów do parafii w Rawie Mazowieckiej, która 

znalazła się w bardzo trudnym położeniu; 

• zakup i montaż nowej zmywarki w kuchni parafialnej; 

• montaż apteczki w budynku i w kościele; 

• montaż czujników czadu. 

W kościele: 

• usunięto wiele uzbieranych przez lata przedmiotów zagrażających swoim 

ciężarem konstrukcji stropu kościoła (5 kontenerów różnych urządzeń, 

silników, starych mebli), 

• naprawiono zapadające się drewniane schody (wymiana podpór), 

• odmalowano klatkę schodową i zamontowano nowe oświetlenie, 
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• pomalowano i uporządkowano pomieszczenie przed wejściem na organy, 

• odmalowano lewą zakrystię i wyposażono w nowe meble: biurko, szafa i fotel, 

nowa instalacja elektryczna, karnisze (w planach zasłony), 

• odmalowano i uporządkowano prawą zakrystię: (nowy zlew, terma 

elektryczna, nowa instalacja elektryczna, naprawiono drzwi wejściowe, 

założono nowe zamki oraz wyposażono w odkurzacz karcher, narzędzia, 

wiertarkę), 

• wykonano remont i wyposażono pokój po lewej stronie przedsionka 

(wykładzina, meble, wieszak, stół, 4 krzesła, fotel, ławka, kredens, obraz 

i oświetlenie), 

• nowe stoliki w przedsionku kościoła (proj. Jindrij Halabala, lata 30.), 

• wyremontowano dwie kolumny podpierajace chór przy wejściu,  

• odrestaurowano kolumny drewniane z prezbiterium, 

• wyremontowano tablice na numery pieśni, 

• naprawiono stopnie prezbiterium, 

• zmieniono instalację elektryczną na poddaszu Kościoła. 

W toku prac: kotary wejściowe i poduszki siedziskowe do ław. 

Wydarzenia z udziałem Rady Parafialnej 

• 6 posiedzeń Rad Parafialnych, 

• spotkanie z Kołem Pań, 

• spotkanie z chórem, 

• wspieranie organizowania paczek dla seniorów, 

• złożenie kwiatów na grobach byłych proboszczów w Niedzielę Wieczności, 

• spotkanie z grupą “Dinozaury”, 

• koordynacja obsady niedzielnych kawiarenek, 

• organizacja adwentowej kawiarenki ze śpiewaniem,  

• organizacja spotkania Rady i Komitetu parafialnego. 

Wszystko, co udało nam się przeprowadzić, stało się możliwe dzięki 

zapreliminowanemu przez poprzednią Radę Parafialną budżetowi oraz dzięki 

sponsorowi, który z wielkim sercem włączył się w różne prace. Rada Parafialna 

przeprasza za wszelkie niedogodności związane z trwaniem remontu, za jego 

przedłużenie się oraz prosi o wyrozumiałość za ewentualne niedociągnięcia 

wynikające z małego  doświadczenia.  
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Plany na przyszłość 

Aby coś wykonać, konieczne są marzenia! Do realizowania tych marzeń potrzebni 

jesteśmy wszyscy! Zapraszamy do zgłaszania nowych pomysłów, do wspólnego 

realizowania planów i rozwiązywania różnych problemów. Być może nasze bliższe 

i dalsze plany wyglądają czasem na nierealne, ale postanowiliśmy zacząć od ich 

nazwania i zapisania: 

• integracja i ożywienie życia parafialnego, 

• wspieranie integracji dzieci i młodzieży, 

• wspieranie potrzebujących, 

• organizowanie wspólnych wyjazdów integracyjnych i studyjnych (dla 

młodzieży, rodzin i seniorów), 

• przygotowanie obchodów jubileuszu 80-lecia naszej parafii, 

• ekspertyza instalacji elektrycznych budynku parafialnego i kościoła oraz jej 

wymiana, 

• remont części wejściowej domu parafialnego (w lutym; szlifowanie 

lastrikowej podłogi), 

• wymiana okien i żaluzji dzwonnicy, 

• konserwacja dachu i rynien, 

• remont wnętrza Kościoła, 

• nowe organy, 

• odzyskanie budynku starej pastorówki. 

 

Czas adwentu jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa Chrystusa. Kolejne 

świece zapalane na adwentowym wieńcu przypominają o zbliżających się 

świętach. Teksty pieśni nawołują do prostowania ścieżek i do pojednania. 

To czas, w którym bardzo chcemy, aby nikt nie został sam, aby o nikim nie 

zapomnieć, aby każdy był otoczony ciepłem i miłością.  

W czasie adwentowych przygotowań życzymy wszystkim parafianom 
pokoju i możliwości głębokiego, duchowego przeżywania tego, co jest 
właściwym sensem przyjścia naszego Zbawcy. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!  

      Rada Parafialna 
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        Ogłoszenia 

 

Zaproszenie na obóz 

 

Zapraszamy  

młodzież konfirmacyjną  

i pokonfirmacyjną  

z naszej parafii  

do udziału w obozie 

rekreacyjno-wypoczynkowym,  

który odbędzie się  

od 16 do 26 sierpnia 2020 roku 

w ośrodku „Przystań przy lesie” 

w Jantarze (woj. pomorskie).  

 

 

 

 

 

 

 

W programie zaplanowano m.in.: wypoczynek nad Zatoką Gdańską, zajęcia 

biblijne, gry, zabawy oraz wycieczki do Trójmiasta i Malborka.  

Koszt obozu to 1250 zł (nocleg, wyżywienie, atrakcje). Liczba miejsc ograniczona. 

Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpisowym w wysokości 500 zł do 31 marca 

2020 r. Więcej informacji u pana Grzegorza Frydy.  
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*  *  * 

Składki parafialne 
 

 

Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary  

z pierwocin rąk twoich! (Syr 36,7). 

 

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie, 

Szanowni Państwo! 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku kalendarzowego. W związku z tym 

pragniemy gorąco podziękować za wszelkie ofiary pieniężne złożone na 

rzecz naszej Parafii! Z serca dziękujemy za darowizny na cele kultu religijnego, 

za wszystkie ofiary składane przy wyjściu z kościoła po nabożeństwie (tzw. 

kolekty) oraz za wpłaty z tytułu składki parafialnej.  

Ponadto, z serca dziękujemy wszystkim osobom, które przy rozliczeniu 

z Urzędem Skarbowym za rok 2018 podatku dochodowego zadeklarowały 1% na 

wsparcie naszej służby diakonijnej! Na tę działalność w naszej parafii 

zadeklarowano kwotę w wysokości 13 337,50 zł. Dołożymy wszelkich starań, 

by uczynić z tej hojnej darowizny jak najlepszy użytek – z myślą o osobach 

potrzebujących.  

Jednocześnie, korzystając z okazji, chcielibyśmy uprzejmie zachęcić do 

opłacenia składki za rok 2019 te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły. 

Opłacona składka jest między innymi warunkiem pełnoprawnego udziału 

w jakichkolwiek głosowaniach, czyli zachowania biernego i czynnego prawa 

wyborczego podczas Zgromadzeń Parafialnych. Składkę można uiścić w kancelarii 

parafialnej lub poprzez wpłatę na konto parafialne:  

51 1020 1068 0000 1802 0000 0315 

Poniżej przytaczamy wyciąg z Regulaminu Parafialnego Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w RP, który dotyczy zasad opłacania składek kościelnych.  
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ZASADY OGÓLNE 

              § 7 

 

1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, 

zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co 

najmniej 1% jego dochodu.  

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego 

obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne 

np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe 

trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony 

czas trwania tego zwolnienia. 

Rada Parafialna 

 

*  *  * 

Polecamy książki  

 

 „Codziennik kobiet” pod red. Aleksandry 

Błahut-Kowalczyk i Katarzyny Rudkowskiej 

Rozważania dla wszystkich na 366 dni 2020 roku, 

napisane przez 41 luterańskich teolożek.  

W tworzenie „Codziennika kobiet” zaangażowało 

się aż 44 kobiet z wyższym wykształceniem 

teologicznym. Każda z nich jest inna, ale łączy je 

jedno – miłość do Boga i chęć pracy dla 

rozpowszechnienia Królestwa Bożego na ziemi. 

Książkę cechuje różnorodność stylu i bogactwo 

myśli. Autorki można spotkać w szkołach, 

parafiach, na wyższych uczelniach, w domach 

opieki, biurach, fundacjach… Wszędzie tam, gdzie 

się znajdują, swoją pracą i zaangażowaniem 

świadczą o Jezusie Chrystusie. 
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Powieść „Tato!” Lidii Czyż 

To czwarta powieść tej autorki. Tym razem 

przedstawia trudne powojenne czasy. Wysiedlenia, 

ucieczki, rozbite rodziny. Prześladowanie Kościoła. 

Autentyczna historia mężczyzny, który jako 

pięćdziesięciolatek odkrywa, że wiele faktów z jego 

życia jest mistyfikacją. 

 

 

 

 

Książki można zamówić na www.warto.com.pl lub telefonicznie 33 852 36 44.  

 

 

Ewa Ziegler 

Odszedł profesor Roman Loth 
 

Mam Romka w oczach. Przed kilkoma laty 

w Sorkwitach myjącego podłogę wówczas we 

wspólnej jeszcze łazience. I w Wydminach, jak nie 

przestając śpiewać „Kiedy ranne...” wystawiał 

z jadalni przez okno na podwórko siusiającego 

szczeniaka. Wreszcie na schodach Pałacu 

Kazimierzowskiego, bo na studiach dzielił nas rok 

i… dzieliło piętro.  

Pracował nocami, w ostatnim roku nad zapiskami 

wojennymi swoich rodziców, Janiny i Wacława 

Lothów.  Nie mogąc ze sobą korespondować, pisali 

do siebie w zeszytach, które ocalały. Notatki Janiny 

Lothowej – to słowa Romka – obejmują 

wspomnienia, opis okupacji w Warszawie ze 

szczegółami dotyczącymi pracy konspiracyjnej  



34 
 

w szeregach ZWZ/AK i relację z Powstania Warszawskiego oraz dziennik z okresu 

popowstaniowej tułaczki i zamieszkania w Radomiu. Notatki Wacława to jego 

dziennik obozowy z pobytu w obozie jenieckim Sandbostel – Stalag X B, z wieloma 

szczegółami codziennego życia obozowego i szpitalnego oraz ponad półrocznego 

pobytu w brytyjskiej strefie okupacyjnej po wyzwoleniu z obozu w kwietniu 1945 

roku. Relacje Janiny i Wacława uzupełniają się, stąd projekt wspólnej edycji. Rzecz 

jest przeze mnie przygotowana do druku; teksty opracowane edytorsko, opatrzone 

wstępem, przypisami i notami biograficznymi o autorach oraz indeksem nazwisk. 

Roman Loth był wybitnym uczonym, w rzadkich dziedzinach tekstologii 

i edytorstwa naukowego, bibliografii i dokumentacji literackiej. I niewątpliwie 

największym znawcą twórczości Jana Kasprowicza. Chciał zabezpieczyć wszystko, 

co się po poecie uchowało. Bał się, że zabraknie mu czasu. Pracował jeszcze 

mieszkając u Bonifratrów, rad, że stamtąd blisko do domu i do Instytutu Badań 

Literackich. Parę miesięcy temu w parafii na spotkaniu tej „bardziej doświadczonej 

młodzieży” (nie akceptował „Dinozaurów”) powiedział, żegnając się: Zdążyłem. 

I odszedł. 

*  *  * 

Roman Loth urodził się w grudniu 1931 roku w Warszawie. Przed Powstaniem 

był członkiem Szarych Szeregów, wolskiej drużyny imienia Lepolda Lisa-Kuli, roju 

„Giewont”. Po wojnie trafił do Radomia, tu zdał maturę (z tego okresu pochodzą 

wspomnienia zebrane w książce „Wspomnienia Kochanowskie”). Młodzieńcze 

próby literackie drukował w „Życiu Radomskim” i „Słowie Ludu”. Od 1951 roku 

był związany z Instytutem Badań Literackich PAN. Uczestniczył w opracowaniach 

słowników. Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej IBL PAN, pełniąc funkcję 

wiceprzewodniczącego oraz członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, 

gdzie m.in. przewodniczył Komisji Edytorsko-Tekstologicznej. Był wybitnym 

specjalistą w dziedzinie bibliografii i dokumentacji literackiej, współautorem 

(wraz z prof. dr hab. Jadwigą Czachowską) wielokrotnie wznawianych 

kanonicznych opracowań „Przewodnik polonisty; bibliografie, biblioteki, muzea 

literackie” (1974) oraz „Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty” (1977). 

Mistrz sztuki edytorskiej, autor podręcznika „Podstawowe pojęcia i problemy 

tekstologii i edytorstwa naukowego” (2006). Swoje pasje dokumentacyjne 

i edytorskie dzielił z fascynacją życiem i twórczością Jana Kasprowicza, wydając 

między innymi jego „Pisma zebrane” oraz będąc w 1964 roku współzałożycielem 

i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza 

z siedzibą na Harendzie w Zakopanem. 
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Znawca życia kulturalno-literackiego przełomu XIX i XX wieku oraz epoki 

„Skamandra”, rozwinął nurt badań poświęconych Janowi Lechoniowi, był 

edytorem krajowego wydania jego „Dziennika” (1992–93) oraz tomu „Poezji 

zebranych” (1995); obdarował też czytelników niepowtarzalną antologią 

wspomnień o Franciszku Fiszerze „Na rogu świata i nieskończoności” (1985) oraz 

edycją wspomnień Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego „Wymarsz i inne 

wspomnienia” (1992). 

Należał do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 1983 roku 

wchodził w skład Zarządu Głównego), był członkiem korespondentem 

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem Sekcji Nauk 

i Literaturze, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Zespole Nauk 

Humanistycznych Komitetu Badań Naukowych. 

Był członkiem ewangelickiej grupy przyjaciół „Dinozaury” i autorem artykułu 

pt. „Park Jurajski”,  opublikowanym w naszym biuletynie.  

Zmarł 30 listopada 2019 roku. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim przy 

ul. Młynarskiej w dniu swoich 88 urodzin. 

 

opr. Małgorzata Weigle  

 

 

 

   

 

Z żałobnej karty 

 

W poniedziałek 18 listopada 2019 r. pożegnaliśmy  

śp. Jadwigę KOCH z d. Werman, która zmarła 9 listopada br.  

w wieku 90 lat. 
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Modlitwa w Święto  
Narodzenia Chrystusowego 

Chwała Bogu na wysokościach, na ziemi pokój,  
a w ludziach dobre upodobanie.  

O, Jezu, jak pasterze betleemscy do Ciebie idą, tak i ja, 
dziecię Twoje, zbliżam się do Ciebie w modlitwie mojej. 
O, jakże mnie umiłowałeś! narodziłeś się dziecięciem, 

aby nas wszystkich zbawić. Jezu mój , przynoszę Ci  
w ofierze serce moje. Przyjmij je i poświęć, napełnij je 

wiarą, pokorą, miłością, pokojem; dopomóż, abym 
zawsze była Tobie posłuszną, abym Cię z całego serca, 
z całej duszy i ze wszystkich sił miłowała, abyś miał we 

mnie upodobanie Twoje.  
Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, dopomóż mi i 

wysłuchaj pokorne prośby moje. Amen. 

* MODLITWY DLA Młodzieży Ewangielickiej, dla dziewcząt 
Aleksandra Schoeneicha, nakładem Michała Arcta, 1896. 
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Dodatek dla dzieci  
do biuletynu Nasza Parafia 

rok VI nr 4/2019 
 

 

Bible stories in English. The Birth of Jesus  
(Historie biblijne po angielsku. Narodziny Jezusa) 

 

  

  

Mary Joseph Jesus a manger 

 

 

  

a donkey a sheep an angel shepherds 
    

a camel wise men a star treasures 

Do you 

know these 

words? 

Czy znasz  

te słówka? 
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Read and write the proper words in English. 

(Przeczytaj i uzupełnij angielskie słówka.) 

 

Long ago, about 2000 years, God sent ………………… Gabriel to a young 

woman. Her name was …………………… and she was engaged to ……………… . 

(Dawno, ok. 2000 lat temu, Bóg posłał anioła Gabriela do młodej kobiety. Na imię 

miała Maria i była zaręczona z Józefem.) 

Gabriel said: ‘You will give birth to a baby boy and you will call him 

…………………… . Don’t be afraid.‘ 

(Gabriel powiedział: Urodzisz chłopca i dasz mu na imię Jezus. Nie bój się.) 

On King’s Herod order, Mary and Joseph travelled a long way to 

Bethlehem. They had a …………………… to carry their goods. 

(Na polecenie króla Heroda, Maria i Józef wyruszyli w długą podróż do Betlejem. 

Mieli osiołka, który pomagał im nieść rzeczy.)  

In Bethlehem, every house was full, so they stayed in a barn. Mary gave 

birth to Jesus. They used a …………………… full of hay as a bed for the baby.  

(W Betlejem wszystkie pokoje były zajęte, więc zatrzymali się w stajence. Maria 

urodziła Jezusa. Wypełniony sianem żłobek posłużył  jako łóżeczko dla dziecka.)   

In the fields, …………………… looked after their ……………………. Angels 

appeared and told them about the birth of Jesus. They went to welcome 

this special child.  

(Na polach pasterze pilnowali swoich owiec. Pojawili się aniołowie i opowiedzieli 

im o narodzinach Jezusa. Poszli powitać to szczególne dziecko.) 

……………… travelling from the east saw a special …………… in the sky. They 

followed it to meet the new born king. They gave him some ………………. .  

(Mędrcy podróżujący ze wschodu zobaczyli szczególną gwiazdę na niebie. Poszli jej 

śladem, by powitać nowonarodzonego króla. Podarowali mu skarby.) 

Read and 

practice! 
Przeczytaj 

i poćwicz! 
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Christmas Crossword in English! 

Świąteczna krzyżówka po angielsku 
 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                
 

1 The town where Jesus was born 
(Miejsce narodzin Jezusa) 

8 Gifts for Jesus (Prezenty dla Jezusa)  

2 They were the first to welcome the 
Baby (Jako pierwsi powitali dziecko) 

9 The name of angel who talked to Mary 
(Imię anioła, który rozmawiał z Marią) 

3 Jesus’s bed (Łóżeczko Jezusa) 10 Jesus’s dad (Tata Jezusa)  

4 Jesus’s mom (Mama Jezusa) 11 It showed the way to the manger 
(Wskazała drogę do stajenki) 

5 Animal that helped in the travel 
(Zwierzak, który pomógł w podróży) 

12 Guests from the east  (Goście ze 
wschodu)  

6 It has a hump (Ma garba) 13 God’s Messenger (Posłaniec Boga) 

7 A fluffy animal in a barn (Puszyste 
zwierzę w stajence) 

14 He was born in a barn (Urodził się  
w stajence)  

Have fun! Baw się! 
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