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Hasło miesiąca: Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie siew i żniwo,
 zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. 1 Mż 8, 22 

ks. dr Dariusz Chwastek          „Jeżeli Pan zechce…”

A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta,
zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy, którzy
nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się
na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy
żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka
tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza

się grzechu (Jk 4, 13–17).

Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Przyszło  nam  żyć  w  niespokojnych  czasach,  w  świecie  pod  wieloma  względami
nieprzewidywalnym,  nacechowanym  chaosem  i  napięciami.  W  związku  z  tym  warto
sprawy brać we własne ręce, a nie zdawać się na zrządzenia losu.

Niedawno wkroczyliśmy w Nowy Rok, który  w jakiś  sposób sobie  zaplanowaliśmy.
Owszem, staranne  planowanie jest  niezbędne.  Zapewne znamy to  powiedzenie:  „Dobry
plan stanowi  połowę sukcesu“. Sprawdza się ono na wielu płaszczyznach życia.  Nie jest
nam obojętne, jaki będzie bieżący rok. Jest ważne, byśmy mieli przed sobą konkretny cel lub
cele do osiągnięcia. 

W procesie planowania w sukurs przychodzi nam apostoł Jakub. Fragment z jego Listu
wprowadza nas w sztukę właściwego, mądrego planowania. 

Zanim  jednak  przybliżymy  sobie  ową  sztukę,  zwróćmy  uwagę,  do  kogo  Jakub
zaadresował pierwotnie swój List. Otóż zwrócił się do sprzedawców, do osób podróżujących
w  interesach.  Przede  wszystkim  są  oni  skazani  na  skrupulatne  planowanie:  podróże
i transport, miejsca sprzedaży i  zakwaterowanie – bez starannego namysłu i  planowania
żadne przedsięwzięcie nie powiedzie się na dłuższą metę. Chodzi  przecież o zadowolenie
klientów, od którego zależą zyski!

Apostoł  Jakub nie widzi  niczego złego w trudnieniu się handlem i  w chęci  czerpania
z niego zysków. Nie potępia takiej działalności. A zatem, co w procesie planowania apostoł
ocenia krytycznie? Jego zdaniem nie w porządku są arogancja, pycha i nadmierna pewność
siebie, z jaką sprzedawcy podchodzą do przyszłości (w. 16). Zachowują się tak, jakby już tę
przyszłość trzymali w swoich rękach; jakby mieli ją już pod pełną kontrolą; jakby wszystko
musiało  się  udać.  Niebezpieczeństwo  kryje  się  tam, gdzie  ludzie przeceniają  siebie
i postrzegają  siebie  jako  panów  sytuacji;  gdy  nie  chcą widzieć  własnych  ograniczeń
i złożoności świata, w którym żyją. 



Jakub przemawia do nas mocnymi słowami, mówiąc, że życie ludzkie jest jak dym, jak
para wodna, która  jest  widoczna na ulotną chwilę, a następnie  znika (w.  14).  Na dobrą
sprawę nie jesteśmy panami swojego życia. I nie do końca leżą w naszych rękach sukcesy,
pomyślność  i  dobrobyt  czy  zdrowie. A  w  ostatecznym  rozrachunku  życie  wymyka  się
człowiekowi  z  rąk. Apostoł  Jakub przypomina swoim czytelnikom o kruchości  i  krótkim
trwaniu ludzkiego życia. Warto więc ten względnie krótki czas swojego życia wykorzystać
między innymi na poznanie Boga i na wejście z Nim w trwałą relację. Ważne jest w życiu
duchowych, religijnym, by uczyć się liczyć z Bogiem, Jego wolą, a więc z Jego Słowem! 

Co więcej, warto stale pamiętać, że wbrew pozorom nie jesteśmy właścicielami swojego
czasu. On jest nam dany, ale zarazem upływa – nie jesteśmy w stanie zatrzymać go lub
pomnożyć czy podzielić się nim z innymi. Na dobrą sprawę nikt z nas nie wie, co się będzie
działo jutro, co stanie się za tydzień i  tak dalej. Jako ludzie wiary i  nadziei  nie jesteśmy
jasnowidzami. Niemal na każdym kroku doświadczamy ludzkich  ograniczeń – i ta uwaga
nie  dotyczy tylko osób starszych lub chorych. Nie jeden raz  w życiu nie udało nam się
zrealizować takich czy innych planów. Dotykają nas zdarzenia nie do przewidzenia. Nieraz
zupełnie nagle spadają na nas cierpienie, choroby – bywa, że czasem sami przyczyniamy się
do nich, ale często nie są przez nas zawinione. Nikt z nas nie ma gwarancji, że w pełni uda
nam się zrealizować nasze plany w tym 2016 roku. 

Apostoł  Jakub przynosi  nam jednak bezcenną radę, byśmy nie  ulegali  rozczarowaniu
i zniechęceniu, gdy niektóre z naszych planów spalą na panewce. Mianowicie, wszystkie
nasze zamiary dotyczące bliższej  lub dalszej  przyszłości  powinniśmy projektować zgodnie
z biblijną regułą:  „Jeżeli  Pan zechce, będziemy żyli  i  zrobimy to lub owo“  (w. 14). To jest
zapewne najbardziej znany werset z przytoczonego na początku tekstu biblijnego. Te słowa
są nazywane „warunkami Jakuba” (sub conditione Jacobaea). Zastanówmy się nad tym, czy
nie  warto  również  naszych  planów  na  bieżący  rok  podporządkować  tak  zwanym
„warunkom Jakuba”?

Planowanie jest  konieczne  –  w  życiu  potrzebujemy  czytelnego,  konkretnego  planu
i klarownych  celów.  Ale to,  co  z tych  planów  uda  się  zrealizować,  powierzajmy  Bogu.
Najlepsze, co możemy zrobić, to  na przykład w modlitwie powiedzieć:  „Panie Boże, jeśli
chcesz, spraw, by moje plany udało się urzeczywistnić, pobłogosław je. Jeśli jednak nie są
one zgodne z Twoją wolą, spraw, by się nie zrealizowały. Nie dopuść w moim życiu niczego,
czego nie chcesz“. 

„Jeżeli Pan zechce“ – te trzy słowa przynoszą nam zarazem obietnicę i pocieszenie. „Jak
matka pociesza syna, tak Ja będę was pocieszał“ (Iz 66, 13) – jak głosi hasło 2016 roku. Czy
plany uda nam się zrealizować, czy nie – Bóg pozostaje nam wierny. Nie opuści nas ani nie
zawiedzie.  Wprawdzie  nie  wiemy,  czego  się  spodziewać  – ale  wiemy, gdzie  jesteśmy:
w rękach Boga. Z Nim wędrujmy przez życie i na Nim bardziej  polegajmy niż na naszych
planach. 

Jemu możemy  bezwarunkowo  powierzyć siebie:  całkowicie  i bez  zastrzeżeń.  Siebie
samych,  własne zamierzenia;  własną  przyszłość z  wszelkimi  nadziejami  i obawami.  Do
takiego Boga możemy powiedzieć: „Panie, oto są moje plany i zamierzenia. Weź je w swoje
łaskawe i miłosierne ręce – zrób z nich coś dobrego. Niechaj przysłużą się Twojej  chwale“.
Taki Bóg myśli o nas jak najlepiej – w Jezusie ukazał nam, że Jego serce jest pełne miłości,
łaski i miłosierdzia! 

Od takiego  Boga pochodzi nasze  życie.  On jest Panem naszego czasu – teraźniejszego
i przyszłego. Nasze zadanie polega na tym, by jak najlepiej wypełnić ten czas – przed Bogiem
i z Bogiem. Amen.

ks. dr Dariusz Chwastek 

Warszawa, w styczniu 2016 r. 
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„z prac Rady Parafialnej...”  styczeń 2016 

W ostatnim okresie Rada Parafialna odbyła 1 posiedzenie robocze dnia 13 stycznia. 2016 r. .

Wpłynęły pierwsze oferty na dozbrojenie węzła cieplnego w automatykę, do końca sezonu grzewczego
nastąpi wybór wykonawcy.

Wpłynęła oferta na naprawę schodów do kościoła.

W  wykonaniu  rekomendacji  Komitetu  Parafialnego  Rada  przystąpiła  do  opracowania  projektu
utwardzenia części terenu zielonego wzdłuż ogrodzenia działki od strony ul. Batorego. Pozwoli to na
uregulowanie  problemu  samochodów  pozostawianych  na  terenie  parafii  w  dni  powszednie  przez
pracowników okolicznych instytucji.

Trwa postępowanie geodezyjne w sprawie sprostowania granicy działek parafialnych, projekt podziału
działki  został  przyjęty  do  zasobów  Oddziału  Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej,  kolejnym
etapem będzie wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki 28/2 przez Biuro Gospodarki
Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.

W  sprawie  działki  parafialnej  w  Gostyninie  uzgadniamy  z  Konsystorzem  treść  zaświadczenia,  jakie
Parafia musi złożyć przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez organ I stopnia.

W sprawie cmentarza w Nowym Dworze Mazowieckim: do Parafii wróciła podpisana przez Konsystorz
umowa  przedwstępna  darowizny.  Czekamy  na  informacje  z  Konsystorza  co  do  złożenia  wniosku
o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozyskania cmentarza. 

W sprawie nowych organów: nasza organistka pani Emilia Dziubińska przy wydatnej pomocy organisty
Parafii Ewangelicko-Reformowanej pana Michała Markuszewskiego sporządziła tzw.  dyspozycję,  czyli
ogólną  koncepcję  organów,  ich  wyposażenia  w  głosy,  manuały,  tak  aby  oprócz  liturgii  i  pieśni
kościelnych można było na nich grać koncerty. Do końca stycznia zostaną wysłane zapytania ofertowe
do wytypowanych firm organmistrzowskich. 

Kolejne posiedzenie Rady Parafialnej zaplanowano na dzień  17 lutego 2016 r. godz. 18.30.

Sprawozdawcze posiedzenie Komitetu Parafialnego zaplanowano na dzień

 24 lutego 2016 r. godz. 17.30

Paweł Niemczyk

Komunikat Rady Parafialnej

Rada Parafialna uprzejmie prosi wszystkich parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, o uregulowanie
zaległych  składek  parafialnych  za  rok  2015  w  terminie  do  dnia  31  stycznia  2016  roku.  Zgodnie
z obowiązującymi  zapisami  Regulaminu  Parafialnego,  opóźnienie  we  wpłacie  składki  za  dany  rok
powoduje  utratę  biernego prawa wyborczego  na  kolejne  3  lata  (2016-2018),  a  utratę  prawa głosu
i czynnego prawa wyborczego w kolejnym, czyli obecnym 2016 roku. Składkę kościelną można uiścić
gotówką w kancelarii parafialnej lub przelewem na konto parafii: 51 1020 1068 0000 1802 0000 0315. 

Jednocześnie Rada Parafialna bardzo dziękuje wszystkim osobom, które już uregulowały swoje
składki kościelne za miniony rok. 

„Nasza Parafia” styczeń 2016 roku                                                                    3



Wspomnienie

17  grudnia  br  zmarł  nasz  parafianin  –  dr  inż.  Mieczysław  Wolff  przeżywszy  92  lata.
Pogrzeb  odbył  się  we  wtorek  22  grudnia  na  cmentarzu  przy  ul.  Młynarskiej;  stosowne
życiorysy i wspomnienia wygłosili: ks. Proboszcz dr Dariusz Chwastek oraz ks. bp Zdzisław
Tranda (w imieniu b. członków S.P.M.E.).

Zmarły  był  pierwszym  powojennym  Prezesem  Stowarzyszenia  Polskiej  Młodzieży
Ewangelickiej  i  swoje  społeczne  (ewangelickie)  zaangażowanie  przedstawił  podczas
III. Zjazdu SPME w dniu 17. maja 1997 r. w sali tutejszej Parafii, a oto obszerne wyjątki z tego
referatu Mieczysława Wolffa.

„Skromna działalność w gronie młodzieży ewangelickiej miała miejsce już w latach okupacji
1942-1944, gdyż zbieraliśmy się w gronie 12-15 osób w mieszkaniach prywatnych, słuchając
wykładów historii kościoła, ale także nie unikając wycieczek i gier towarzyskich. Wspomnę
kilka nazwisk z tamtych, odległych lat: Hala i Zbyszek Namokel, Witold Kanenberg, obie
siostry Pestkowskie, Andrzej Preibisz, Kobylińscy Wojtek, Basia i Roma, Ania Kochówna.
Następnym etapem  działalności  młodzieżowej,  gdy  nastał  rok  1945,  było  organizowanie
chóru kościelnego. Zaprzyjaźniłem się z Waldemarem Szajerem – skrzypkiem, który podjął
się roli  dyrygenta chóru; ja natomiast zwróciłem się do różnych parafii  z prośbą o nuty
pieśni chóralnych oraz zająłem się werbowaniem członków chóru. Szczytem – jeśli tak to
można nazwać — był wyjazd chóru do Cieszyna, na pogrzeb Pawła Hulki-Laskowskiego,
który zmarł 29 października 1946 r. W domu zborowym i w kościele Jezusowym na Wyższej
Bramie odśpiewaliśmy kilka pieśni  żałobnych.  Jak wiadomo, Paweł Hulka-Laskowski  był
autorem historii kościoła oraz antologii polskiej myśli reformacyjnej pt. Pięć wieków herezji
– działaczem ewangelickim i wielkim społecznikiem.
Następny etap – to – na przełomie 1945/1946 wspólnie ze Zbyszkiem Hummlem składaliśmy
wizyty  księżom  w  Warszawie:  ks.  Michelisowi,  ks.  Glochowi  oraz  bp  Szerudzie  –
przedkładając  propozycję  utworzenia  S.P.M.E.,  ale  na  trochę  innych  zasadach  niż
przedwojenne T.P.M.E., a mianowicie trochę mniej spotkań towarzyskich, a więcej odczytów.
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Najbardziej owocna była wizyta u ks. bp dr Jana Szerudy, który wręczył nam klucze od sali
nad Jego kancelarią. Mając lokal, zupełnie inaczej można było zorganizować działalność.
Ks.  bp  Jan  Szeruda  był  naprawdę  wielkim  przyjacielem  młodzieży  –  nie  tylko  tym,
bezpłatnym użyczeniem lokalu do  wyłącznej  dyspozycji  przez  7  lat,  ale  także  wsparciem
moralnym  i  czasem  pomocą  w  kontaktach  z  prelegentami.  Mnie  osobiście  umożliwił
zapoznanie  się  –  jak  ta  działalność  wygląda  w  innych  krajach,  ponieważ  zostałem
delegowany na światową konferencję młodzieży chrześcijańskiej  do Oslo w lipcu 1947 r.
Konferencja trwała 2 tyg. pod hasłem Jesus Christ is Lord (Jezus Chrystus jest Panem).
W tej  konferencji  uczestniczyło ok.  400  delegatów z  ponad 100 krajów z  5  kontynentów
wszystkich wyznań chrześcijańskich z wyjątkiem rzymskokatolickich.
Młodzież  ewangelicką  naszego kraju  reprezentowało 3  delegatów:  z  rejonu Śląska  –  ks.
Tadeusz Wojak (ze Starego Bielska), - ja z Polski centralnej i pani Małłek z rejonu Mazur. Na
marginesie wspomnę, że pani Małłek była córką Karola Małłka – wybitnego ewangelickiego
działacza na Mazurach, twórcy i kierownika Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, założyciela
i Dyrektora  Mazurskiego  Uniwersytetu  Ludowego  w  Rudziskach  –  szermierza  polskości
w latach przedwojennych na terenie Mazur, czyli Prus Wschodnich. Po konferencji w Oslo
ok. 200 uczestników (w tym i mnie) Norwedzy przewieźli do Szwecji, do m. Lundsberg, gdzie
odbyła się 10-dniowa konferencja młodzieży akademickiej, zorganizowana przez organizacje
YMCA i YWCA; w konferencji tej uczestniczył także kol. Jajte.
Jak  na  wstępie  wspomniałem,  działalność  SPME  w  Warszawie  to  odczyty,  zebrania
towarzyskie, zebrania koła Seniorów, obozy wakacyjne. W tej działalności bardzo pomagały
mi kol. Marta Kochówna tzw. TUNIA oraz Natalia Krauzówna tzw. NACIA. Została także
przeprowadzona przez nas jedna duża kwesta w 1946 r. z przeznaczeniem dla domów opieki;
sporą sumę pieniędzy, jaką uzbieraliśmy zawiozłem do D. O. w Dzięgielowie i w Bytomiu. 
Jak  już  wspominałem  na  wstępie,  jednym  z  nurtów  działalności  było  organizowanie
wykładów i  odczytów;  wspomnę  nazwiska  niektórych  prelegentów:  ks.  prof.  Suess,  prof.
Jerzy Loth, prof. Bartel, ks. Wolfram, prof. Ryszard Szretter, ks. dr Jan Szeruda. W tamtym
czasie utrzymywałem bliską współpracę z redaktorem STRAŻNICY EWANGELICKIEJ – ks.
Henrykiem  Wegenerem  z  Zabrza.  Odbywałem  także  częste  wyjazdy  do  innych  ośrodków
młodzieży ewangelickiej  –  do Krakowa,  gdzie działał  i  studiował  Brunek  Kotula i  gdzie
w Akademii  Muzycznej  studiowały – Marysia Drozdówna i  Ania Kulig; zaprosiłem je do
Warszawy by uświetniły nabożeństwa swą grą na skrzypcach i wiolonczeli.  Odwiedzałem
Łódź i Poznań; z tych wyjazdów powstała myśl, aby zorganizować organizację o charakterze
ogólnopolskim.  Odbyliśmy  kilka  zebrań  zarządów  kół  Warszawskiego,  Poznańskiego
i Krakowskiego, opracowaliśmy statut. Niestety działania te zostały przerwane w 1950 r. 
Kończąc  moje  krótkie  wspomnienia  przytoczę jeszcze  młodzieżowe  obozy  letnie:  1947  –
Dzięgielów i Rudziska, 1948 – Górzno, 1949 – Pilawki, 1950 – Wydminy i Orzysz, 1951 –
Wydminy i Jelitkowo, 1952 – Kamień, 1953 – Wydminy, 1954 – Karwica i Sorkwity,  oraz
obóz w Podolinie w Górach Sowich k/Dzierżoniowa, na którym zapoznałem moją przyszłą
żonę – Halinę.
Tym osobistym akcentem – kończę i dziękuję za cierpliwe wysłuchanie”.

„Nasza Parafia” styczeń 2016 roku                                                                 5



Nie  straciliśmy  kontaktu,  do
ostatka,  za  sprawą  stałych,
comiesięcznych  spotkań  byłych
członków SPME. 
Pożegnaliśmy Mietka we wtorek,
22 grudnia, na cmentarzu przy ul.
Młynarskiej. 
Na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadził  Go ks.  proboszcz dr
Dariusz  Chwastek  i  spora  grupa
Koleżanek  i  Kolegów  byłych
członków Stowarzyszenia Polskiej
Młodzieży Ewangelickiej, w której
imieniu  prezesa  Mieczysława

Wolffa pożegnał gorącym sercem ks. bp Zdzisław Tranda.

Koleżanki i Koledzy

Spotkania b. członków SPME w r. 2015 

W roku 2015, w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul Puławskiej 2 A, odbyło się łącznie
12 spotkań b. członków SPME oraz uczestników letnich obozów młodzieżowych na Mazurach w latach
1948-1956. Tradycyjnie odbył się również wrześniowy "obóz" w Sorkwitach.

Organizacją spotkań zajmowali się Alina Burmajster, Ewa i Piotr Weigle.
-  12  stycznia  było  na  spotkaniu  28  osób,  a  ks.  bp  Zdzisław  Tranda  opowiedział  swój  bogaty

życiorys, obejmujący szczególnie interesujący okres PRL;
- 9 lutego: były obecne 22 osoby, Zdzisław Tranda opowiedział dalszy ciąg swego życiorysu, potem 

świętowano urodziny Bogdana Geske i Piotra Weigle;
- 9 marca: obecne 23 osoby, spotkanie miało charakter towarzyski;
-  13  kwietnia:  obecnych 35 osób (w tym duchowni  z  3. warszawskich parafii). Było to spotkanie  

wielkanocne, w świątecznej atmosferze, z życzeniami i tradycyjnym „jajeczkiem”;
-  11  maja:  obecne  24  osoby,  spotkanie  towarzyskie  przebiegało  w  bardzo  miłej  i  sympatycznej  

atmosferze, m.in. na wspomnieniach o obozach w Wydminach, Orzyszu, Kamieniu i Karwi;
- 8 czerwca: obecnych 26 osób, zebranie towarzysko-wspominkowe;
-  13  lipca:  obecnych  było  zaledwie  9  osób  (co  wiążemy  z  okresem  wakacyjnym),  świętowano  

tortem urodziny Ewy Weigle;
- 10 sierpnia: obecnych 9 osób, spotkanie towarzyskie;
- na przełomie sierpnia i września w tradycyjnym pobycie w Sorkwitach wzięło udział — w różnych 

terminach - łącznie 12 osób;
- 14 września było obecnych 14 osób, spotkanie upłynęło na opowieściach z pobytu w Sorkwitach;
-12  października  —  obecne  23  osoby  —  świętowano  zaległe  urodziny  Ireny  Scholl,  oprócz  tego  

obejrzano w kościele wystawę o zapomnianej parafii e.-a. w Nowym Dworze Mazowieckim;
-  9  listopada było  obecnych  20 osób, spotkanie  miało charakter  towarzyski, a  przede wszystkim  

zajęliśmy  się  przygotowaniem  do  tradycyjnego  wysłania  życzeń  świątecznych  40  
koleżankom i kolegom z innych parafii w Polsce i za granicą, zakupem opłatków na spotkanie
grudniowe oraz przekazaniem datku na zakup świątecznych prezentów dla dzieci;

-  14  grudnia  było  spotkanie  opłatkowe.  Wzięło  w  nim  udział  27 osób,  w  tym  księża  z  trzech  
warszawskich  parafii:  Włodzimierz  Nast,  Michał  Jabłoński  i  Dariusz  Chwastek).  Ks.  bp  
Zdzisław Tranda rozpoczął spotkanie Słowem Bożym i modlitwą, dzieliliśmy się opłatkiem, 
składali życzenia, śpiewali kolędy tradycyjnie przy akompaniamencie Andrzeja Kowalskiego.
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Na  koniec  spotkania  przeprowadzono  jak  co  roku  zbiórkę  pieniędzy  na  Dom  Pomocy  
w Mrowli.

W minionym roku opuścili  nas na zawsze Bogdan Geske i  Mieczysław Wolff, pierwszy po wojnie
Prezes SPME.

 Organizatorzy
–-
Ewa Ziegler
502 831 858
Piotr Weigle
22 8351700

Quo vadis „Ordynacjo kobiet” ?

W  dniach  1-3  kwietnia  2016  r.  podczas  obrad  Synodu  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego
odbędzie  się  planowane  głosowanie  nad  wnioskiem  o  „Ordynację  kobiet  na  księży”  zgłoszonym
jesienią ub. roku przez ks. bpa Jerzego Samca.

Ponieważ pozostało już niecałe trzy miesiące do tego wydarzenia, pragnęłabym zaproponować
naszym  Parafianom  lekturę  artykułów  poświęconych  zagadnieniu  Ordynacji  Kobiet  (pod  kątem
teologii, ekumenizmu i praktyki).

Na  specjalnie  założonej  stronie  internetowej:  www.ordynacjakobiet.pl można  znaleźć  artykuły
teologów  i  autorów  opowiadających  się  w  większości  ZA ordynacją  kobiet.  (tu  również  teksty
referatów wygłoszonych na Konferencji w CHAT w dniu 22 maja 2015 r.)

Natomiast  na  portalu  konserwatywnego,  tzw.  konfesyjnego  nurtu  luterańskiego:
www.konfesyjni.pl zamieszczone są artykuły teologów i autorów PRZECIWNYCH ordynacji kobiet. 

* * *

Mnie osobiście najbardziej  zainteresował artykuł amerykańskiego teologa Louisa A. Smitha pt.
„Jak zmieniło się moje zdanie?” (How My Mind Has Changed w Women Pastors?) 2008 r. 

Autor artykułu w swojej ciekawej i przystępnej narracji omawia kwestię ordynacji kobiet widzianą
z perspektywy 45-letniego doświadczenia Ewangelicko-Luterańskiego  Kościoła  w Ameryce /ELCA/,
który ordynował pierwsze kobiety w 1970 roku. Jak sam autor podkreśla, początkowo był gorącym
zwolennikiem i  propagatorem idei  ordynacji  kobiet,  jednakże  wraz  z  upływem czasu, obserwując
praktyczną stronę tego zagadnienia, a także ewolucję nastawienia samych ordynowanych kobiet do
pełnionej funkcji, dostrzega więcej cieni niż blasków tej decyzji. A w zakończeniu swego artykułu nie
omieszka się powiedzieć tak:

Lata  temu  Clive  Staples  Lewis  [autor  m.in.  artykułów  z  zakresu  apologetyki  chrześcijańskiej]
powiedział, że gdy tylko Kościół dopuści ordynację kobiet, zorientuje się, że ta decyzja dała w efekcie
całkowicie nową religię. Obecnie – w niecałe pokolenie po tej decyzji – rzut oka na ELCA potwierdza
jego  słowa.  Nadszedł  czas,  żeby  zrobić  krok  wstecz,  przeegzaminować  to,  co  zrobiliśmy  –  a  jeśli
uczciwie  przyznamy,  że  postąpiliśmy  błędnie,  to  będziemy  musieli  rozpocząć  konieczną  korektę
obranego kursu. Nawet jeśli oznacza to przełknięcie gorzkiej pigułki…
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[tekst  artykułu w  czasopiśmie „Słowo i  Myśl”  nr  1-2 z  2015r.   str.53. Cały numer  poświęcony jest
również ordynacji kobiet. Treść numeru dostępna w internecie pod adresem:

http://ordynacjakobiet.pl/wp-content/uploads/2015/05/SIM-ordynacja_www.pdf 

Iwona Badowska

Historyczne już daty styczniowe, czyli tajemnice przeszłości

Na początek coś, co może budzić zdumienie. Nowy Testament mego dziadka – Edwarda Rode (ur.
1885- zm. 1923), zadedykowany mu przez pastora Juliusza Bursche „Na pamiątkę lekcyj konfirmacji”
sygnowany datą 14 stycznia 1900 r. Czyżby więc w owym odległym roku konfirmacja odbyła się
w styczniu? Wygląda na to, że wcale to nie jest wykluczone, zapis nie kłamie. Przejrzałem kalendarz
z następnego roku w poszukiwaniu jakiejś wzmianki o wydarzeniach roku poprzedniego, ale niczego
się  nie  dowiedziałem, co by wskazywało, na powód przesunięcia daty tej  podniosłej  uroczystości
w życiu każdego ewangelika? Co więc mogło uzasadnić takie przesunięcie czasowe, skąd ta osobliwa,
zaskakująca data, nie w którymś z miesięcy wiosenno-letnich, a zdecydowanie zimową porą? Chyba
jednak już na zawsze pozostanie to tajemnicą! Dodam tylko, że wydawcą tej maleńkiej książeczki było
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie, mające w latach 1816-1990 swoją siedzibę
przy Nowym Świecie 41.  

Kolejną  ciekawostkę  znalazłem  we  wspomnianej  książeczce
otrzymanej „Na pamiątkę konfirmacji” przez dziadka. Oto na końcu
zamieszczone  zostały  dwie  kolorowe  mapki  Palestyny.  Dlaczego
budzą  one  moje  zdziwienie?  Z prostej  przyczyny, kolor  do  druku
wszedł  dopiero  przed  wybuchem  pierwszej  wojny  światowej  i
długo jeszcze pozycje książkowe z kolorowymi obrazkami, uchodziły
za  drogie.  Niezbyt  więc  opłacalne,  stąd  wiele  książek,  w  tym
również tych dla dzieci, drukowanych już nawet w dwudziestoleciu
międzywojennym, jeśli posiada
ilustracje, to  są  one wyłącznie
czarno białe. 

Na  koniec  dodam,  iż
dziadek mój był w prostej linii
prawnukiem  aptekarza
Augusta  III  Sasa  –  Karola
Fryderyka  Rohde,  po  którym
w       zborowym  archiwum
zdeponowanym  w  AGAD
zachowało  się  kilkanaście

dokumentów, w tym pokazana już przeze mnie w ubiegłym roku
karta wyborcza z 1775 r. gdzie był on kandydatem na starszego
zboru. 

Tadeusz W. Świątek
I l u s t r a c j e:
1. Strona tytułowa dzieła. Fot. ze zbiorów autora (1890);
2. Dedykacja pastora J. Bursche na Nowym Testamencie.
    Fot. ze zbiorów autora (1900);
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Pamięci mego Ojca

Dnia 31 stycznia 1966 r. zmarł mój ojciec – Feliks Świątek, więzień
polityczny reżimu komunistycznego w latach 1948-1955. Był szóstym
pokoleniem  związanym  ze  stolicą,  urodził  się  w  jeszcze
podwarszawskim  Mokotowie-dnia  1.10.1906  r.  -  jako  syn  lekarza
weterynarii  Walentego  i  Marcjanny  z  Romaszewskich.  Absolwent
prawa  UW  i  Studium  Politycznego  Wolnej  Wszechnicy  Polskiej;
w latach 1929-1931 urzędnik Banku Spółek Zarobkowych, od 1.03.1932 r.
radca  Departamentu  Politycznego  MSW  i  wykładowca  zagadnień
narodowościowych na Wydz. Nauk Politycznych i Społecznych Wolnej
Wszechnicy Polskiej; szkolił m.in. oficerów Policji Państwowej. Jesienią
1937  r.  otrzymał  równoczesną  nominację  na  delegata  rządu  II  RP
w Lidze Narodów w Genewie. 

Po  wybuchu  wojny  ewakuowany  do  Rumunii,  skąd  wrócił
12.12.1939  r.  do  okupowanej  już  wtedy  stolicy.  Tutaj,  z  nominacji

prezydenta Starzyńskiego, zajmował się administracją domów w zasobach miejskich i inwentaryzacją
sprzętu  jednostek  pływających  Portu  Rzecznego  na  Pradze.  Od  połowy  1942-1944,  aż  po  wybuch
powstania, pozostawał w konspiracji jako członek Delegatury Rządu Londyńskiego ps. Bonawentura.
Od maja 1943 r. kierownik konspiracyjnej „Tęczówki”, komórki narodowościowej wchodzącej w skład
organizacji „Teczka” podporządkowanej Delegaturze Rządu. W jego mieszkaniu przy ul. Bukowińskiej
30 (Mokotów) zainstalowana była radiostacja do nadawania meldunków do Londynu (wyk. od 1942-
08.1944).

Dnia  25.10.1942  r.  poślubił  Eugenię  Rode
(1914  –  2000),  córkę  przemysłowca  Edwarda
i Heleny  z  Liebeltów,  prawnuczkę  aptekarza
ostatniego  króla  Polski;  absolwentkę  Wydz.
Ekonomicznego  Szkoły  Nauk  Politycznych,
wówczas  zatrudnioną  w  biurze  produkcji
Polskich Zakładów Philips SA w Warszawie. Po
opanowaniu  przez  Niemców  walczącego
Mokotowa  -  25.09.1944  r.  –  zmuszony  do
opuszczenia  miejsca  swego zamieszkania  (ul.
Bukowińska) i razem z żoną oraz urodzonym
15.08.1944r.  w  bombardowanym  Szpitalu
Elżbietanek synem Tadeuszem oraz ludnością
cywilną,  przeszedł  etapy  ewakuacji  od
klasztoru na Służewie, Tor Wyścigów Konnych
na  Służewcu,  po  obóz  przejściowy
w Pruszkowie (Dulag-121). 1.10.1944 r. znalazł się
w Bliżynie  pod  Skarżyskiem-Kamienną, skąd
trafił  z  rodziną  do  Częstochowy,  gdzie

przebywał do zakończenia działań wojennych.  15.02.1945 r. powrócił do Warszawy, rok później dnia
8.11.1946 r. przyszła na świat córka – Ewa. 

Oficjalnie podjął pracę w Biurze Ekonomicznym magistratu (1946/1947), a od 1.01.1948 r. przeszedł
do Zarządu Głównego Zw. Zaw. Pracowników Handlu. Nie zerwał kontaktów z podziemiem, gdzie
w ramach reorganizacji Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj przejął sprawy
bezpieczeństwa. W nocy z 25 na 26.11.1948 r. został aresztowany. Okrutnie maltretowany, przez 1/2 roku
przed  procesem  przetrzymywany  w  celi  śmierci  pod  Ministerstwem  Bezpieczeństwa  Publicznego,
z której  co  czwartek  wyprowadzano  więźniów  na  rozstrzelanie;  w  następnych  miejscach  kaźni,
więzieniach Mokotowa, Wronek i Rawicza: obijany na linie o ściany; przywiązywany do deski, którą
skośnie ustawiano pod kapiącym szlauchem tak, iż krople spadały na środek czoła; stawiany na tzw.
plaży  –  w negliżu  w otwartym oknie  celi  z  nogami  w wodzie  do wysokości  kostek — doczekał
warunkowego zwolnienia z odbywania kary 15 lat więzienia, co nastąpiło 9.01.1955 r. w okresie tzw.
odwilży. Roczny urlop przedłużano aż karę w końcu uchylono. Do ostatnich chwil życia inwigilowany
i nachodzony przez służby bezpieczeństwa, niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy pozostawał na
wyłącznym utrzymaniu żony wychowującej dwójkę dzieci. Dopiero na 2 lata przed śmiercią przyznano
mu rentę „specjalną” w wysokości 600 zł miesięcznie. 



Swoje  przeżycia,  zarówno  te  przedwojenne,  jak  i  powojenne  —  spisał  —  niestety  tylko  we
fragmentach  zostały  opublikowane.  Bogaty  księgozbiór,  przetrzebiony  podczas  kolejnych  rewizji,
przekazał Instytutowi Historii  PAN w Warszawie, z którym po wyjściu z więzienia współpracował.
Zmarł w wieku 59 lat, dnia 31 stycznia 1966 r. w Warszawie. Posiadał następujące odznaczenia: Srebrny
Krzyż  Zasługi  Prezydenta  RP (1936), doktorat  honoris  causa Uniwersytetu  im. Jana Kazimierza  we
Lwowie (1937), Krzyż Walecznych za Męstwo i Ofiarność w Służbie Ojczyzny i  Złoty Krzyż Zasługi
z Mieczami.  Pośmiertnie  odznaczony  Krzyżem  AK  przez  Londyn  i  Warszawskim  Krzyżem
Powstańczym.  Był prawnukiem Michała Świątka, porucznika 3 pułku piechoty liniowej, uczestnika
bitwy pod Olszynką Grochowską odznaczonego Srebrnym Krzyżem VM, przechowywanym w rodzinie
do chwili obecnej.

Tadeusz Władysław Świątek

I l u s t r a c j e:

1. Feliks Tadeusz Świątek (1906-1966), ojciec autora.
2. Akt ślubu rodziców autora z 1942 r. 

Z żałobnej karty:

1.) 15.12. 2015 r. pożegnaliśmy śp.  Pawła Marka ANDERSA, który zmarł 6 grudnia 2015 r. w
wieku 65 lat.
2.)  15.12. 2015 r.  pożegnaliśmy śp.  Krzysztofa  PATSCHKE,  który zmarł 8 grudnia 2015 r. w
wieku 84 lat.
3.)  22.12. 2015 r.  pożegnaliśmy śp. Mieczysława  WOLFFA,  który zmarł 17 grudnia 2015 r. w
wieku 92 lat.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:

Agnieszce WENDE-WUNSCHE – 1.01

Krystynie SKUTNIK – 2.01

Hannie KOCHAŃSKIEJ – 3.01

Zofii LIPOWCZAN – 6.01

Krystynie RUDZIŃSKIEJ – 18.01

Emmie NETZLAW – 25.01

Jerzemu HARTWIGOWI – 25.01

Waldemarowi MAJHOFEROWI – 26.01

Włodzimierzowi REDELOWI 19.01

Elżbiecie TOMASZEWSKIEJ 16.01

„Jeżeli wezmę skrzydła jutrzenki, jeśli zamieszkam na krańcu morza:
tam również ręka Twoja będzie mnie prowadziła” Psalm 139, 9-10
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Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza Parafia” rok III nr 1/2016

BIBLIJNE ZOO

KUROPATWA  —  to gatunek dużego,  osiadłego ptaka z rodziny
kurowatych.  Zakłada on gniazda w zagłębieniach ziemi,  wysłane liśćmi
i źdźbłami  traw –  na  łące  lub  polu,  pod  osłoną  roślinności.  Kuropatwa
zamieszkuje  niemal  całą  Europę oraz Azję  Środkową na  obszarach
nizinnych i w górach. 
Jest krępym ptakiem o brunatnym ubarwieniu z wierzchu ciała i szarym
od spodu, z brązowo pręgowanymi bokami i plamą w kształcie podkowy na
brzuchu. Głowa rdzawa, szyja popielata. Dzisiaj w Polsce kuropatwa nie
występuje bardzo licznie, mimo tego zaliczana jest do gatunków łownych,
czyli przeznaczonych do polowania. 

W czasach biblijnych kuropatwa była powszechnie znana. Świadczy
o tym pewien fragment zaczerpnięty z pierwszej księgi Samuela.

Pamiętacie  historię  młodego  Dawida,
który pokonał silnego Goliata? 
Otóż po tym bohaterskim czynie,  król
Saul mianował  Dawida  na  wodza
i powierzył  mu  wojsko  i  tysiąc
żołnierzy.  Dawid  osiągnął  spore
sukcesy i w nagrodę dostał królewską
córkę Michal za żonę. Z czasem jednak
król  zaczął  obawiać  się  rosnącego
w siłę  Dawida,  stał  się  zazdrosny
i postanowił zgładzić swojego zięcia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja_%C5%9Arodkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)


Od tego momentu Dawid musiał się
ukrywać  w  różnych  miejscach:  na
początku u proroka Samuela, później
u  kapłana  Achimeleka,  u  króla
Akisza i  na  końcu  w  lesie.  Uciekał
przed  rozzłoszczonym królem,  a  po
drodze  król  mścił  się  na  tych,
którzy  udzielili  Dawidowi
schronienia. 
W  końcu  jednak  musiało  dojść  do
spotkania  Dawida  i  Saula.  Dawid
wykazał  się  wspaniałomyślnością
i wielkim honorem. Dowiódł, że wcale
nie  jest  wrogiem  króla,  tylko  jego

prawdziwym przyjacielem! Jak się wszystko wyjaśniło,  Dawid poskarżył
się  swojemu  królowi,  że  czuje  się  osaczony  jak  kuropatwa  w  czasie
polowania:

„Niechaj teraz posłucha mój pan,
król, słów sługi....... Niechaj tedy
nie spłynie moja krew na ziemię
z  dala  od  oblicza  Pańskiego;
wyruszył bowiem król izraelski,
aby  tropić  pchłę  jakąś,  tak  jak
się  goni  za  kuropatwą  po
górach” Sam 26, 20.

Na szczęście król Saul docenił
postawę Dawida:

„I  rzekł  Saul  do Dawida: Błogosławionyś, synu mój, Dawidzie, wiele
jeszcze zdziałasz i będziesz miał powodzenie” Sam 26, 25.





Krzyżówka

1. Król u którego ukrywał się
Dawid w czasie ucieczki

2. Król, który gonił Dawida

3. Cecha, jaką wykazał się Dawid
przy spotkaniu z królem

4. Imię wielkiego wojownika ,
którego pokonał Dawid

5. Kim był Samuel?

6. Pokonał większego od siebie

7. Ma skrzydła, dziób i wije gniazda

8. Inaczej łowy

9. Córka Saula, zona Dawida

Zdziwienie

dziwią się kuropatwy co chodzą parami
wszystkie na plotki schodzące się wrony

lipcowe gwiazdozbiory Rak i Lew na niebie
panny po ślubie co nie chcą być same

filozof z bzikiem bo odnalazł żonę
bekas co gwiżdże stale dwie sylaby

dziwi się księżyc sam na sam ze sobą

że Bóg jest jeden
i nigdy samotny

ksiądz Jan Twardowski
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