
  Nasza Parafia
  Informator Ewangelicko – Augsburskiej
   Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

w Warszawie

Nr 4 (177) – kwiecień 2016 roku

Hasło miesiąca: Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem
świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał

z ciemności do cudownej swojej światłości. 1 P 2, 9 

ks. gen Adam Pilch         Żebyśmy byli ludźmi niezniszczalnej nadziei

I modliła się Anna i rzekła: Weseli się serce moje w Panu, Wywyższony jest
róg mój w Panu, Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, 

Gdyż raduję się ze zbawienia twego.
Nikt nie jest tak święty, jak Pan, Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, 

Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia,
Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, Pan zuboża, ale i wzbogaca,
Poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, Podnosi ze śmietniska
ubogiego, Aby go posadzić z dostojnikami, Przyznać mu krzesło zaszczytne,

Albowiem do Pana należą słupy ziemi, On na nich położył ląd stały. 

I Sam. 2,1-2; 6-8

Siostry i Bracia!

Tak  wiele  wspólnego  mają  Święta  Wielkanocne  z  rozpoczynającą  się,  a  niekiedy  trwającą  już,
wiosną. Po długiej i niezbyt pięknej w tym roku zimie znów słychać śpiew ptaków, zazieleniły się
skwery, w parkach i ogrodach pełno wiosennych kwiatów.
Wielkanoc to manifestacja życia.
Budząca się do życia natura jest tylko jedną ze wskazówek, czym naprawdę jest Wielkanoc.
Niekiedy  taki  sposób  myślenia  może  wprowadzić  nas  w  błąd  –  wtedy,  gdy  w  centrum
wielkanocnego świętowania znajdować się będą tylko przykłady budzącej się do życia przyrody.
Wielkanoc wskazuje nam drogę do jasno oświetlonego celu.
Nie  jest  historią  o  ostatecznym  biegu  życia,  wręcz  przeciwnie  –  Wielkanoc  jest  wielkim
podźwignięciem życia ze śmiertelnego upadku.

Ukrzyżowany, umarł, pogrzebany, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał! – te słowa są
wielkanocnym  wyznaniem  wiary  i  to  właśnie  w  nich  zawarte  jest  to,  co  dla  nas  dzisiaj  jest
najistotniejsze! Bóg przez swego Syna Jezusa Chrystusa ingeruje w prawa natury.
I oto miażdżąca do tej pory potęga śmierci zostaje przez Niego pokonana.
Bramy piekła zostały zburzone, drzwi do Królestwa Niebios szeroko otwarte.
Zmartwychwstanie Jezusa sprawia, że sam Bóg wyrywa nas z naszych bied i wprowadza do swojej
społeczności.



Zmartwychwstanie  Jezusa  burzy  nasz  dotychczasowy,  utarty  sposób  myślenia,  który  widzi
w otaczającej nas przyrodzie odpowiedniki i symbole Wielkanocy.
To  wydarzenie  jest  nieporównywalne  z  niczym innym. Poselstwo wielkanocne  oświeca  nasze  –
często smutne – życie i sprawia, że wszystkie nasze trudne doświadczenia możemy pokonywać tą
wiarą, że Pan zmartwychwstał prawdziwie.
A dzisiaj to wielkanocne poselstwo wpisane zostało w pieśni starotestamentowej kobiety.

Anna, żona Elkany a matka Samuela – bo o niej tu mowa – przez długi czas była bezdzietna i z tego
powodu bardzo cierpiała. W jej czasach nie mieć dzieci oznaczało nie mieć żadnego zabezpieczenia na
starość. A to oznaczało również – nie mieć żadnej przyszłości.
Umrzeć bezdzietnie znaczyło przerwać ciągłość życia. To było przygnębiające doświadczenie jakby
własnej śmierci już za życia. Przez wiele lat, często we łzach, błagała Boga, by darował jej dziecko.
Daremnie.
Była wyśmiewana i poniżana przez innych. I oto, gdy była w świątyni w Sylo, modląc się do Boga
o pomoc, nieoczekiwanie usłyszała od kapłana, że będzie miała potomka.
To było zapewnienie, o którym marzyła od lat.

Z jej  wielkiej  radości  wyśpiewany  został  pochwalny  hymn, który  słyszeliśmy  na  wstępie  –  to
modlitwa kobiety, która przyprowadza swe dziecko do Boga.
Trochę nietypowy tekst na uroczyste, wielkanocne nabożeństwo. Nie ma tu mowy o aniele, 
o pustym grobie, o spotkaniu ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Ale  gdy  porównamy  z  tym  poselstwem  poselstwo  kobiet  Nowego  Testamentu
o zmartwychwstałym Jezusie, to  wtedy tę  pieśń szczęśliwej  Anny zobaczymy w zupełnie innym
świetle. 
I my razem z nią chcemy śpiewać jej pieśń, ponieważ chwali Boga jako tego, który podźwignął życie
z upadku. Niepłodne łono porodziło  syna, łzy zamieniły się  w radość, milczące  do tej  pory usta
zaczęły śpiewać pochwalną pieśń.
Myśli o śmierci zamieniły się w radość życia i nadzieję na przyszłość.
Weseli się serce moje, podniesiona jest głowa moja, szeroko otwarte są usta moje – tak śpiewać
może tylko człowiek, który doświadczył w swoim życiu głębokiej przemiany. 
W tej pieśni rozbrzmiewa modlitwa kobiety, która w swych trudnych doświadczeniach uchwyciła się
Boga,  a  teraz  doświadcza,  że  On  jest  wierny!  Bóg  jest  Bogiem  życia,  On  daje  nam  przyszłość
i nadzieję. 
Jednocześnie pieśń ta ukazuje bardzo osobiste przeżycie kobiety.

Drodzy – pieśń ta ciągle na nowo rozbrzmiewa w różnych czasach i  w różnych okolicznościach.
Zawsze wtedy, gdy w grę wchodzą osobiste, bardzo szczęśliwe przeżycia radości, które nie mają nic
wspólnego z obciążającymi warunkami życia i zatroskaną duszą.
Zwróćmy uwagę na słowa hymnu. Anna nie śpiewa – Moja dusza raduje się z mojego syna.
Ona mówi – Weseli się serce moje w Panu, podniesiona jest głowa moja w Panu.
Bardzo mocno wiąże swoje radości z Bogiem, który jest Bogiem życia.
Można zaufać Jego wierności i dlatego ta radość przekracza osobisty charakter hymnu.
Dlatego niezliczone rzesze ludzi mogą się z nią identyfikować w jej pieśni.

Wspaniale jest patrzeć, jak Anna ciągle na nowo kieruje swoje oczy na Boga. Zwróćmy uwagę, że
w pieśni często powtarzają się słowa mój, moje – moje serce, moja głowa, moje usta, moi wrogowie.
A potem nagle te słowa znikają.
Anna myśli już teraz tylko o tym, kim jest Bóg. Co dla niej uczynił.
Ta pieśń świadczy o ogromnej przemianie, prowadzącej od siebie samej do Boga.

Taka przemiana dokonała  się  również  w Wielkanoc. Możemy jej  doświadczyć  –  z  poniżenia  do
wywyższenia, z beznadziei do przyszłości, ze śmierci do życia. 
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Gdy spojrzymy na biografię Anny, zauważymy, że radość, którą odczuwała po urodzeniu dziecka,
była krótka. Podczas gdy śpiewa pieśń w świątyni, jest  gotowa oddać małego Samuela w ręce
kapłana Heliego, jako jego ucznia.
Ta pieśń wypływa z jej serca, pomimo że doskonale wiedziała, iż jej syn już z nią nie wróci. Jego
śmiech nie będzie wypełniał jej domu.  Być może w starości nie będzie się miał kto nią zaopiekować.
Rzeczywiście nigdy już nie usłyszymy w Biblii o spotkaniu matki z synem.

Pieśń Anny jest szczególnego rodzaju pieśnią wielkanocną. Całkowicie zaufała Bogu.
Mogła Mu zaufać, ponieważ On dowiódł tego, że jest Bogiem, który stwarza życie tam, gdzie się tego
nikt nie spodziewał. Taka wiara w Boga jest niezależna od ludzkich uczuć i życzeń.
Taką wiarę daje tylko Bóg.

Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia – tym wyznaniem Anna stała się prorokinią przyszłego
zmartwychwstania.
W Jezusie Bóg raz po wszystkie razy powiedział życiu tak.
Tak – które trwa przez wieki i przetrwało wszystkie katastrofy, wojny, głód, biedę i ciągle przywraca
ludziom nadzieję. Pan zubaża ale i wzbogaca, poniża i wywyższa.
Wywodzi z prochu biedaka i podnosi ze śmietniska ubogiego.

Poniżenie  opisuje  mówiąc o prochu. Element ten kojarzy  się  nam ze  słowami, wypowiadanymi
podczas pogrzebów. Ale w pieśni Anny brzmi on zupełnie inaczej.
Nosi znamiona wydarzeń Wielkiej Nocy – z prochu powstaje nowe życie. Tutaj jest również mowa
o nas wszystkich, którzy obrócimy się w proch i pył. Ale te słowa przypominają nam też o dniu,
w którym razem z Chrystusem weźmiemy udział w życiu wiecznym.
O dniu, w którym – jak pisze Paweł – Nasze śmiertelne, zamienione w proch i pył ciała zamienią się
w nowe ciała.
Czy zatem nie mamy znacznie więcej niż Anna powodów do tego, aby chwalić Boga?!
Oto On sam ofiarował dla nas swojego Syna, aby przyniósł całemu światu światło i życie.
Drogi zborze – to prawda, że po Wielkanocy w mgnieniu oka nic się nie zmieni.
Ziemia będzie się kręcić dalej, ludzie będą się dalej kochać i nienawidzić.
Będzie tak, jakby nic się nie stało, bowiem w ziemskich aktach zanotowane jest ukrzyżowanie, ale
nie widnieje tam wiadomość o zmartwychwstaniu.
Historia wielkanocna nie wpływa na reguły gry w tym świecie.

Ale  w  najbliższym  otoczeniu  zmartwychwstałego  Jezusa  na  wszystkie  wydarzenia  padło  nowe
światło. To jest światło nadziei!
Teraz wszystkie nasze działania powinny być zdominowane przez zwycięstwo Jezusa.
To nie jest proste, ale – drogi Zborze – istnieje siła, która emanuje ze Zmartwychwstania.
Bóg  daje  ją,  żebyśmy  stali  się  ludźmi  żywej  wiary,  ludźmi,  których  zmieniają  wielkanocne
wydarzenia.
Żebyśmy byli ludźmi niezniszczalnej nadziei, wypływającej z wieści, że Pan żyje.
I ja z Nim.

Kwiecień  to  miesiąc  szczególny  dla  naszej  parafii.  Sześć  lat  temu  utraciliśmy  podczas  tragedii
smoleńskiej, drogiego naszemu sercu proboszcza i duszpasterza Adama Pilcha, którego tak bardzo
nam wszystkim brakuje. 

Kwiecień to także  miesiąc pamięci  o  pomordowanych przez  Sowietów tysiącach  przedstawicieli
polskiej armii, policji, władz, duchowieństwa i inteligencji wielu wyznań Rzeczypospolitej.

 W  kwietniu zginął w wypadku samochodowym ks. bp Mieczysław Cieślar,  który powracał z naszej
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parafii, po udzieleniu nam wsparcia duchowego i po podjęciu wielu starań mających zabezpieczyć
osieroconą w wyniku tragedii smoleńskiej parafię. 

10 kwietnia zmarł również poeta i bard Jacek Kaczmarski, autor utworu „Luter” i wykonywanych
przez nasz chór parafialny kolęd. Kaczmarski, jako jeden z nielicznych poetów, miał odwagę pisać
o tematach trudnych dla Polaków i ich historii, nie obawiał się także pisać o Katyniu.                     A.G.

Katyń

Ciśnie się do światła niby warstwy skóry
Tłok patrzących twarzy spod ruszonej darni.

Spoglądają jedna zza drugiej – do góry –
Ale nie ma ruin. To nie gród wymarły.

Raz odkryte – krzyczą zatęchłymi usty,
Lecą sobie przez ręce wypróchniałe w środku
W rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty –

Ale nie ma krzyży. To nie groby przodków.

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy,
Po miskach czerepów – robaków gonitwy,
Zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi –

Ale nie ma broni. To nie pole bitwy.

Może wszyscy byli na to samo chorzy?
Te same nad karkiem okrągłe urazy,

Przez które do ziemi dar odpłynął boży –
Ale nie ma znaków, że to grób zarazy.

Jeszcze rosną drzewa, które to widziały,
Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi.
Niebo zna język, w którym komendy padały,
Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi.

Ale to świadkowie żywi – więc stronniczy.
Zresztą, by ich słuchać – trzeba wejść do zony.

Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć –
Pan powietrza i ziemi, i drzew uwięzionych.

Oto świat bez śmierci. Świat śmierci bez mordu,
Świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu.

Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga,
Świat Boga bez imienia, imienia – bez losu.

Jest tylko jedna taka świata strona,
Gdzie coś, co nie istnieje – wciąż o pomstę woła,
Gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona,

Dół nieominięty – dla Orła, Sokoła…

„O pewnym brzasku w katyńskim lasku
Strzelali do nas Sowieci…”.

Jacek Kaczmarski 29.8.1985



Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. On zmartwychwstał i jest

naszym  zmartwychwstaniem  i  życiem.  Nie  tamujmy  naszych  łez,  nie

ukrywajmy  naszego  płaczu,  ale  wierzmy,  choć  w  bólu,  dotykając  jak

Tomasz uczeń Jezusa, ran naszego Pana, aby być pewni Jego miłości. Rany

Chrystusa  są  znakiem  miłości,  która  weszła  w  otchłań  śmierci,  aby

darować nam nowe życie, abyśmy w śmierci naszej byli pewni, że On,

nasz  Zmartwychwstały  Pan,  żywy  Bóg  tam,  w  naszej  śmierci  jest.

Cierpiąc, ale dotykając też znaków cierpienia Chrystusa, wyznawajmy jak

Tomasz – Pan mój i Bóg mój.

W naszą egzystencję wpisana jest śmierć. Przez wiarę wielkanocną, przez

rany Chrystusa, nie należymy jednak do śmierci, lecz do życia. Niechaj ta

Chrystusowa miłość i dzisiaj nas ogarnie, a my w słabości w cierpieniu

i bólu  naszym  dotykajmy  krzyżowych  ran  Chrystusa  i  wyznawajmy  –  Pan  mój  i  Bóg  mój,  dla

pojednania, dla pokoju, dla dzielenia się życiem w miłości. Dopomóż nam do tego Panie Jezu. Amen

ks. bp Mieczysław Cieślar, 11 kwietnia 2010

Modlitwa za Nich

Boże daj siłę, pozwól wierzyć
Że ćwierć sekundy, i mniej jeszcze

Wcześniej choć i najmniejsze mgnienie
Zdążył tam Anioł miłosierny

Twój posłaniec
Osłonił Ich swym skrzydłem, wyrwał

Uniósł i przygarnął
Zanim runęli

Bo nie umiera tu na Ziemi
Duch sprawiedliwy, Wola prawa

Miłość czysta
Dla takiej wiary daj moc Panie

Że tam upadła w lesie katyńskim 
Materia roztrzaskana tylko

A byli wzięci
Do Arki Twego Miłosierdzia

- Są ocaleni
Istoto licha

Lepianko człowiecza marna ...wierzysz tak?
- Wierzę Panie

Leszek Długosz, kwiecień 2010
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O ks. Marcinie Lutrze na rzymskokatolickiej uczelni 

Słowami pozdrowienia i z książką „Od konfliktu do komunii” w ręku rozpoczął konferencję na

Uniwersytecie  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  (UKSW)  ks.  bp  Jerzy  Samiec.  Była  to  pierwsza

konferencja teologiczna w ramach cyklu konferencji zaplanowanych z okazji 500-lecia Reformacji.

Miała ona miejsce 2 marca br. w auli jednej z największych rzymskokatolickich uczelni w Polsce.

W sumie zostało wygłoszonych sześć referatów, które wygłaszali na zmianę teologowie ewangeliccy

i rzymskokatoliccy. Całość zwieńczył panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów.

Pierwsza  z  trzech  części  dotyczyła  postaci  ks.  Marcina  Lutra,  jako  reformatora,  przywódcy

i wizjonera  chrześcijaństwa.  Pierwszy  referat  wygłosił  proboszcz  naszej  Parafii  ks.  dr  Dariusz

Chwastek. W swoim wystąpieniu zarysował  biografię  Lutra (zwłaszcza uwypuklił  wczesny okres

twórczości  Reformatora),  zwrócił  uwagę  na  to,  że  w  badaniach  nad  Reformatorem  nie  można

zapominać o jego drodze naukowej, na którą wstąpił jako stosunkowo młody wykładowca filozofii

moralnej, a następnie doktora Pisma Świętego na Uniwersytecie w Wittenberdze. 

Następnie referat wygłosił ks. dr hab. prof. UKSW Józef Łupiński, historyk i teolog. W swoim

referacie  rozważał,  czy  Marcina  Lutra  można  nazwać  prorokiem, czy  też  reformatorem.  Słusznie

zaznaczył, że Reformacja nie przybrałaby takich rozmiarów, gdyby nie poparcie władców świeckich.

Z mojej strony zrodziła się bardzo podobna refleksja, czym byłaby kontrreformacja w Polsce, gdyby

nie poparcie dla jezuitów ze strony dynastii Wazów? W referacie ks. Łupińskiego pojawiło się sporo

takich  jednostronnych  sądów,  ale  to,  co  zostało  mi  w  pamięci  i  notatkach  dotyczy  sławnego

tłumaczenia Biblii dokonanego przez Marcina Lutra. Ojciec Reformacji w swoim tłumaczeniu dodał

słowo, które nie występuje wprost w języku greckim, umieszczając je w Rz 3,27. Dzięki temu ten

fragment brzmi: „Człowiek bywa usprawiedliwiony tylko przez wiarę”. Skąd taka „zmiana”? – oburza

się  dziś  wielu  rzymskokatolickich  teologów.  Oczywiście,  tłumaczenie  Biblii  w  wydaniu  Lutra

(jak zresztą każde tłumaczenie tekstu) jest pewną interpretacją. Luter na podstawie lektury całego

Listu do Rzymian uznał, że usprawiedliwienie człowieka ma miejsce tylko z łaski i tylko przez wiarę,

dlatego  ośmielił  się  dodać  w  swoim  tłumaczeniu  to  uzupełnienie.  Ks.  Łupiński  zauważył,  że

najważniejszy teolog w Kościele Rzymskokatolickim, św. Tomasz z Akwinu w swoim Komentarzu do

Listu do Rzymian również dodał w tym miejscu uzupełnienie, że człowiek jest usprawiedliwiony

„tylko z wiary”! 

Można by dużo rozpisywać się na temat treści referatów oraz teologów, którzy je przygotowali,

a byli to również: dr Jerzy Sojka (ChAT), ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW), dr Łukasz Barański

(Augustana)  i  ks.  prof.  dr  hab.  Marian  Kowalczyk  (UKSW).  Referaty  były  na  bardzo  wysokim

poziomie, starano  się  ukazać  próby  odnowy Kościoła  w  XV i  XVI  wieku, kierunki,  jakie  zostały

wyznaczone przez sobór w Trydencie, ewolucję w postawie ewangelików względem tzw. papistów,

a także kontekst ewangelicko-reformowany. 

W  ramach  panelu  dyskusyjnego  padło  wiele  pytań  ze  strony  studentów  teologii

rzymskokatolickiej.  Były  one  skierowane  głównie  do  teologów  ze  strony  ewangelickiej.  Stronę

katolicką  interesowały  podejście  ewangelików  do  zasady  Sola  Scriptura,  stosunku  do  tradycji

kościelnej, problemy interpretacji tekstu oraz współczesnych recepcji reformacyjnych tez. 
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Można powiedzieć, że studenci i wykładowcy z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wnieśli na

jeden dzień w mury tej rzymskokatolickiej uczelni zupełnie odmienny sposób uprawiania teologii.

Pomimo że mówiliśmy w tym samym języku (j. polskim) i używaliśmy tych samych pojęć, to inne

rzeczy przez to rozumieliśmy. Te różne metody i pryncypia teologiczne zaważyły w XVI wieku na

losach Kościoła. Teologowie rzymscy wybrali  pewnego rodzaju konformizm i  teologię uprawianą

w kanonach  wyznaczonych  odgórnie  przez  Magisterium  Kościoła.  Teologie  ewangeliccy  wyszli

natomiast od ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, który działa indywidualnie przede

wszystkim poprzez  tekst  Pisma Świętego.  Cieszę  się,  że  mogłem wziąć  udział  w tej  konferencji,

z niecierpliwością czekam na więcej tego typu spotkań, przy których okazji możemy pochylić się nad

teologicznym orędziem Reformacji. 

Sebastian Madejski (student III roku teologii ewangelickiej)

„z prac Rady Parafialnej...” kwiecień 2016

W ostatnim okresie Rada Parafialna odbyła 3 posiedzenie robocze – w lutym, marcu i kwietniu 2016 r.
oraz  posiedzenie  sprawozdawcze  za  rok  2015  z  Komitetem  Parafialnym  dnia  24  lutego  2016.
Sprawozdania zostały opublikowane w poprzednim numerze Biuletynu.

Został  wybrany  wykonawca  dozbrojenia  węzła  ciepłowniczego,  prace  zostaną  wykonane  po
zakończeniu sezonu grzewczego.

Naprawiono schody do kościoła. Dokonano prowizorycznego utwardzenia części terenu zielonego
wzdłuż ogrodzenia działki od strony ul. Batorego.

Zakończone zostało postępowanie geodezyjne i  administracyjne w sprawie sprostowania granicy
działek  parafialnych,  Biuro  Gospodarki  Nieruchomościami  w  Dzielnicy  Mokotów  wydało
prawomocną decyzję.

W  sprawie  działki  parafialnej  w  Gostyninie  Parafia  została  powiadomiona  o  zakończeniu
postępowania  przygotowawczego,  czekamy  na  ponowne  wydanie  Decyzji  przez  Wojewodę
Mazowieckiego.

W sprawie  cmentarza  w Nowym Dworze  Mazowieckim:  Czekamy na informacje  z  Konsystorza
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozyskania cmentarza. 

W sprawie nowych organów: zaczęły wpływać pierwsze oferty na wykonanie nowych organów,
jedna z firm niemieckich Orgelbau Ekkehardt Gross dokonała wizji lokalnej i pomiarów w kościele.
W spotkaniu brali  udział:  nasza organistka pani  Emilia  Dziubińska, organista Parafii  Ewangelicko-
Reformowanej pan Michał Markuszewski oraz niżej podpisany.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na maj, niezależnie od spotkania z Komitetem Parafialnym
w sprawie obchodów 500-lecia Reformacji.

Jak co roku na sobotę 16 kwietnia 2016 od godz. 10 zapraszamy wszystkich chętnych na wiosenne
prace społeczne na terenie Parafii. 

Paweł Niemczyk

„Nasza Parafia” kwiecień 2016 roku                                                                         7



Z Warszawy do Genewy

W Niedzielę Palmową swoim kazaniem podzielił się z nami

ks. dr  Ireneusz  Lukas. Było to  jego pożegnalne kazanie  przed

wyjazdem  na  10-letni  kontrakt  do  Genewy,  gdzie  z  dniem

1 kwietnia obejmuje stanowisko sekretarza Światowej Federacji

Luterańskiej  ds.  Europy.  Ks.  Ireneusz  jest  skromnym

człowiekiem, ale musimy wspomnieć, że wybrano go spośród

wielu  kandydatów.  To  bardzo  ważne  stanowisko  i  po  raz

pierwszy obejmuje je Polak. 

Ks. Lukas nie spodziewał się, że zgotujemy mu tak uroczyste

i wzruszające pożegnanie. Był piękny bukiet od Rady Parafialnej

i  naszej  Parafii,  gratulacje  od  Prezesa  Rady i  ks.  dra  Dariusza

Chwastka oraz pieśń chóru ze specjalną dedykacją. A po nabożeństwie długie rozmowy przy kawie

w domu parafialnym.

Ks. Ireneusz Lukas urodził się w Republice Czeskiej (jest obywatelem polskim). Ukończył studia

teologiczne  w  ChAT  w  1996  roku,  następnie  pogłębiał  wiedzę  z  zakresu  teologii  praktycznej  na

Uniwersytecie w Bernie, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na studiach doktoranckich na

Uniwersytecie w Lipsku. W 2014 roku obronił w ChAT doktorat na temat: „Kształcenie ekumeniczne.

Studium  dyskursu  w  protestantyzmie  niemieckim”.  Ponadto  ks.  Lukas  jest  absolwentem

dwuletniego Podyplomowego Studium Wymowy w Akademii Teatralnej w Warszawie.

Po  studiach  był  wikariuszem  Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej  Św.  Trójcy  w  Warszawie.

Następnie zajmował stanowisko szefa biura regionalnego dla Europy Środkowej i Wschodniej ŚFL,

które  mieści  się  w  Bratysławie  na  Słowacji.  Jego  dalsza  droga  zawodowa  to  funkcje  asystenta

Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a także duszpasterza akademickiego studentów

luteran ChAT. Od stycznia 2008 roku do teraz ks. dr Ireneusz Lukas zajmował stanowisko dyrektora

Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. Był też doradcą Rady ŚFL i członkiem Komisji ds. Teologii

i Ekumenizmu ŚFL.  Regularnie  współpracował  z  Konferencją  Kościołów  Europejskich  w Brukseli

i Światową  Radą Kościołów  w Genewie, brał  udział  w  wielu  europejskich  i  ogólnoświatowych

konferencji  ekumenicznych.  Pracował  jako  nauczyciel  akademicki  w  Chrześcijańskiej  Akademii

Teologicznej – w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury oraz Katedrze Teologii Praktycznej. 

Od  2015  r.  był  też  członkiem  zespołu  roboczego  w  Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych

ds. przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści.

Ks.  Lukas  włada  biegle  zarówno  językiem  niemieckim,  jak  i  angielskim.  Jest  również  autorem

artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Jedną z jego

pasji jest muzyka – świetnie gra na skrzypcach, w czasach studenckich prowadził chór studentów

teologii ewangelickiej. Jest ojcem dwójki dzieci i mężem Danuty. 

Jolanta Janowska
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O ordynacji kobiet przed Synodem Kościoła

W środę 9 marca w sali parafialnej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ordynacji kobiet.

Spotkanie miało związek ze słowami Biskupa Kościoła, ks. Jerzego Samca, który zapowiedział, że na

wiosennej  sesji  Synodu Kościoła (początek kwietnia)  podda pod dyskusję  i  głosowanie  wniosek

o dopuszczenie  kobiet  do  posługi  prezbitera  w  Kościele  Ewangelicko-Augsburskim  w  RP.  Rada

Parafialna  uznała  za  właściwe  zorganizowanie  takiego  spotkania,  by  osobom  zainteresowanym

przekazać  podstawowe  informacje  na  ten  temat  oraz  odpowiedzieć  na  pytania  i  ewentualne

wątpliwości  wiernych.  Spotkanie  rozpoczął  Prezes  Rady  Parafialnej  –  Paweł  Niemczyk,  który

przywitał  przybyłych  gości  wraz  z  osobą  Rzecznik  Kościoła  E-A  w  Polsce  –  panią  Agnieszką

Godfrejów-Tarnogórską. Na spotkanie przybyło ponad 30 osób, które z zainteresowaniem słuchało

prezentacji przygotowanej przez Panią Rzecznik. Prezentacja ukazywała wyniki ankiet, które zostały

wcześniej  rozesłane  do  Kościołów  Partnerskich naszego  Kościoła.  Kościoły  te  wprowadziły  już

ordynację kobiet na księży. Dowiedzieliśmy się m.in., że obecnie w Kościołach Partnerskich odsetek

kobiet-księży  wynosi  od  30-50%.  Po  przeprowadzonej  prezentacji  przyszedł  czas  na  pytania.

Parafianie  i  goście  pytali  o  aktualną  sytuację  Kościołów,  które  wprowadziły  ordynację  kobiet.

Pojawiły się także głosy, że ordynacja kobiet wprowadzi zbyt daleko idącą „liberalizację” naszego

Kościoła. Podawano przykłady niemal pustych kościołów na Zachodzie. Jednak szybko usłyszeliśmy,

że nie można mieszać kwestii ordynacji kobiet z sekularyzacją, która w każdym kraju przejawia się

w odmienny  sposób.  Sekularyzacja  to  nieuchronny  proces,  w  którym  mamy  do  czynienia

z osłabieniem religijności społeczeństw wysokorozwiniętych. Natomiast ordynacja kobiet to szansa

na ewangelizację i  wyjście do ludzi, który porzucili  skostniałe wspólnoty religijne lub jeszcze nie

odkryli  Ewangelii  o zbawieniu w Jezusie  Chrystusie.  Prezentacja zawierała także zarys przepisów

prawnych, które zostały wprowadzone w Kościołach Partnerskich wraz z ordynacją kobiet na księży-

prezbiterów.  Po  prawie  2-godzinnej  dyskusji  spotkanie  zakończył  modlitwą  proboszcz  Parafii  –

ks. dr Dariusz Chwastek.

Marek Bożek (student IV roku teologii ewangelickiej)

Wakacje w Sorkwitach

Drogie Parafianki i Drodzy Parafianie, 

Parafia nasza już po raz trzeci organizuje „Rodzinny wypoczynek w Sorkwitach”. Do tej pory udział

w tym wypoczynku brały rodziny z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Parafii Świętej Trójcy

w Warszawie.  Ze względu na bardzo dobry odbiór tego rodzaju wakacji oraz zacieśnienie się relacji

międzypokoleniowych i międzyparafialnych chcemy nasze działanie rozszerzyć na całą diecezję. 

Wspólne rodzinne wakacje mają na celu nie tylko relaks i wypoczynek w jednej ogromnej rodzinie,

gdzie każdy czuje się swobodnie, a wzajemna troska i współopieka nad najmłodszymi uczestników

wypoczynku, powoduje, że Ci nieco starsi znajdą wiele chwil relaksu.
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To również świetny czas do budowania rodzinnych relacji, czy to nad jeziorem, zażywając ożywczych
kąpieli,  przemierzając  jezioro  na  kajakach, rowerkach  wodnych i  deskach, czy  zwiedzając  okolicę
rowerami lub pieszo  po  przepięknie  przygotowanych ścieżkach, lub podczas ognisk  wieczornych,
i jeszcze wielu, wielu różnych innych atrakcji czekających na przybyłych gości. 

Program  wspólnego  wypoczynku  nie  jest  zobowiązujący.  Kładziemy  nacisk  na  dowolność
i swobodę. Głównie chodzi nam o to, by tworzyć więzi rodzinne oraz parafialne relacje i by rodziny
z diecezji diasporalnej poczuły wspólnotę i bliskość. Parafia przygotuje zajęcia integracyjne dla każdej
grupy  uczestników,  w  razie  (ale  to  mało  prawdopodobne)  nieznacznego  i  krótkoterminowego
pogorszenia  się  pogody  przewidziane  będą  gry  i  zabawy  dla  dzieci.  W programie  umieściliśmy
również chwilę na refleksję z tematykę Biblijną dla wszystkich uczestników. 

Jak sama nazwa wskazuje, rodzinny wypoczynek w Sorkwitach skierowany jest dla rodzin z parafii
ewangelickich  naszej  diecezji,  rodziców  z  dziećmi,  dla  dziadków  z  wnukami,  dla  cioć  i  wujków
z bratanicami lub siostrzeńcami, dla chrzestnych i chrześniaków. 

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej lub drogą mailową: pulawska@luteranie.pl
lub: marta.zachraj@gmail.com

***

Po wspólnym pobycie na mazurach zapraszam wszystkie chętne dzieci z naszej parafii  do wzięcia
udziału  w  międzyparafialnym  obozie,  organizowanym  przez  Parafię  Świętej  Trójcy,  którego
koordynatorem jest  doskonale  wszystkim znana Pani  Ella  Byrtek. Tak  więc  nie  zabraknie  dobrej
zabawy,  mnóstwa  pomysłów,  ciekawych  wycieczek  oraz  fascynujących  i  porywających  historii
Biblijnych. Obóz odbędzie się w dniach od 12 – 22 lipca 2016 r. W malowniczej miejscowości Węgrów
– Dom Parafialny przy ul. Narutowicza. Koszt obozu to 800 zł. Dowóz na miejsce autokarem. 

Marta Zachraj

Tajemnice naszej przeszłości

Mało  kto  spośród  naszych  współwyznawców  może  jeszcze  pamiętać,  co  się  takiego  ważnego
wydarzyło  dla  naszego  kościoła  w  pamiętnym  roku  1939  –  i  nie  chodzi  wcale  o  wybuch  II  wojny
światowej.  Żeby  zgłębić  tajemnicę  naszej  przeszłości,  sięgnąłem  do  zachowanego  w  moim  domu
tygodnika Przegląd Ewangelicki nr 9 z dnia 26 lutego, wspomnianego na wstępie roku. Jest to wydanie
specjalne poświęcone pamięci  śp.  ks.  dr  Leopolda Otto  (1810-1882).  Głównym jednak pretekstem  do
ukazania się  tego numeru Przeglądu Ewangelickiego,  powszechnie przed wojną czytanego,  był  Zjazd
Polaków Ewangelików,  który odbył się  w dniach 25 i  26 lutego 1939 roku.  Celem, jak napisano na
pierwszej stronie cytowanego publikatora, było uczczenie ks.  dra Leopolda Otto i  innych dla sprawy
polsko-ewangelickiej  zasłużonych  mężów.  Protektorat  nad  zjazdem  objęli:  J.E.  ks.  biskup  dr  Juliusz
Bursche, minister Juliusz Ulrych i gen. R. Górecki, prezes FIDAC-u oraz Federacji Obrońców Ojczyzny.

W komitecie honorowym zasiedli:  gen.  dyw. Juliusz  Rómmel,  wiceminister  Spraw Wojskowych
gen.  Aleksander  Litwinowic,  gen.  bryg.  Wiktor  Thommée,  gen.  dyw.  Leonard  Skierski,  ks.
superintendent generalny Konstanty Kurnatowski,  ks. superintendent Stefan Skierski,  prezes Jakub
Glass,  ks. radca August Loth,  prezes Maksymilian Rudowski,  prezes Gustaw Lauter,  prezes Ludwik
Ever,  płk  w  st.  spoc.  Skorobohaty-Jakubowski,  dziekan  prof.  Jan  Szeruda,  księża  seniorzy:
Aleksander  Schoeneich,  Karol  Kulisz,  Edward  Wende,  Paweł  Nikodem,  Oskar  Michejda,  Gustaw
Manitius,  Leon  May,  Zygmunt  Loppe;  pp.  Emil  Gerlach,  dr  Tochtermann,  dyr.  Jan  Kozieł,  Pani
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Sukerowa-Biedrawina  z  Działdowa i  dr  Paweł  Zagóra  —  wicewojewoda cieszyński.  Wymieniam
wszystkich, bo świadczy to o randze, jaką miała ta impreza w przededniu wybuchu wojny.

Nie sposób pominąć programu tego dwudniowego spotkania. Nie tylko był bogaty, ale zauważalny
dla mieszkańców stolicy,  nie koniecznie zainteresowanych ewangelickim zjazdem.  Oto zapisy owego
programu:

Sobota, dnia 25 lutego 1939 roku
godz. 15,00 – zbiórka w kancelarii kościelnej i przed kościołem przy ul. Królewskiej.

Uformowanie pochodu;
godz. 15,15 – pochód ze sztandarami do Belwederu i złożenie hołdu oraz najgłębszej czci 

Wielkiemu Budowniczemu Nowej Polski – Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu;
Po rozwiązaniu pochodu, młodzież z delegatami Polskich Towarzystw Młodzieży Ewangelickiej na czele,
udaje się na obrady do lokalu Towarzystwa Polskiej Młodzieży Ewangelickiej – pl. Mirowski 4.

Niedziela, dnia 26 lutego 1939 roku
godz. 10,30 – Urocyste nabożeństwo w kościele E-A – ul. Królewska 19, które odprawi 
                        ks. prof. K. Michejda, kazanie wygłosi ks. bp J. Bursche;
                        Drukowany porządek nabożeństwa będzie wręczony przy wejściu do kościoła. 
                        Wejście do nawy kościelnej przez główne drzwi, boczne wejścia prowadzą na 
                        piętra i galerię;  
godz. 12,00 – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku cci ks. dra L. Otto, wmurowanej na 

domu dawnej plebanii, gdzie śp. ks. Otto żył i umarł. Odsłonięcia dokona prezes 
Józef  Ludwik Evert; 

godz. 12,15 –  Ślubowanie młodzieży; 
godz. 12,30 – Pochód ze sztandarami na cmentarz E-A; 
godz. 12,40 – Złożenie wieńca i grobu Nieznanego Żołnierza;
godz. 14,00 – Urocystości na cmentarzu E-A przy ul. Młynarskiej – złożenie wieńców:
                            u pomnika śp. ks. dra Otto – przemówi radca Tytz z Sosnowca, u grobu Jürgensa –

przemówi p. Stefan Bronisław Sommer, złożenie wiązanek na grobach 
                            innych zasłużonych dla ewangelicyzmu polskiego mężów: ks. Manitiusa, 

ks. Machlejda, Lindego, Malcza, Gersona, Jenikego, Ed. Geislera.  

Przerwa na obiad i odpoczynek

Po przerwie:
godz. 19,15 –  Urocysta Akademia ku czci ewangelików bojowników o wolną i wielką Polskę w Sali
Rady Miejskiej (Ratusza) przy pl. Teatralnym.
- zagajenie akademii przez ks. biskupa;
- przemowa ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
- mowa ks. superintendenta O. Michejdy z Trzyńca na Zaolziu;
- mowa ks. proboszcza Preissa z Bydgoszczy;
- odczytanie fragmentów pism ks. dra Otto przez ks. Tadeusza Wojaka;
- pieśń „Warownym grodem jest nas Bóg”;
- odczytanie rezolucji Zjazdu; 
- hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Przyznają czytelnicy, że to faktycznie podniosła uroczystość, rangi państwowej, która miała miejsce
w roku wybuchu straszliwej wojny, której niektórzy uczestnicy nie przeżyli. Niektórych znaliśmy i my,
współcześni,  bo  bywali  w  naszym  kościele,  jak  choćby  ks.  Tadeusz  Wojak,  wygłaszający  kazania
słuchane z zapartym tchem. Jest tylko jedno ale… zabrakło w tych obchodach zaznaczenia wyraźnego
udziału  ks.  płk  Feliksa  Gloeha,  duszpasterza  wojskowego  wyznania  E-A,  równocześnie  proboszcza
Ewangelickiego Kościoła Garnizonowego, a więc naszego kościoła. Dlaczego, o tym kiedy indziej i przy
innej okazji. A przecież był człowiekiem szlachetnym, wcale nie mniejszym patriotą i człowiekiem czynu,
zaangażowanym w sprawy społeczności ewangelickiej nie mniej, niż ksiądz biskup Bursche (!).  

Tadeusz Władysław Świąte



Z żałobnej karty:

We wtorek 22 marca 2016 r. pożegnaliśmy śp. Edmunda KOPPA, 

który zmarł 15 marca 2016 r. w wieku 86 lat.

Chrzty:

W niedzielę 6 marca 2016 r. odbył się Chrzest Adama Konstantego WEISSA –
syna Marty Katarzyny KORNILUK i Bartosza Ignacego WEISSA.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:

Andrzejowi SCHWEITZEROWI – 5.04 
Andrzejowi ZACHARIASOWI – 9.04

Halinie GROMADZKIEJ – 15.04
Krzysztofowi MARTYNIUKOWI – 15.04

Jerzemu REINSTEINOWI – 22.04
Reginie HINTZ – 24.04 

Telimenie KNEDLER – 24.04
Januszowi ADAMCZYKOWI – 30.04

„Jest z nami trochę tak jak z człowiekiem, który musi przebiec morze pływającej
kry. Nie wolno mu odpocząć, nigdzie nie może stanąć na dobre, gdyż utonąłby

wtedy, po pierwszym skoku, w przepaści. W morzu bez dna. Musi ciągle
wypatrywać następnej kry, iść nieustannie, nad przepaścią pod nogami, w stronę

lądu, który — o tym jednym wie — jest przed nim”.  Dietrich Bonhoeffer
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Drodzy czytelnicy, pragniemy poinformować, iż na naszej parafialnej stronie internetowej
http://www.pulawska.luteranie.pl/ istnieje możliwość pobrania informatora „Nasza Parafia”

w formie elektronicznej (pdf), a także w formie spakowanej (zip) w postaci podzielonej na strony 
do samodzielnego wydrukowania. Będziemy Państwu wdzięczni za przekazywanie wszelkich
uwag i propozycji dotyczących pisma na adres mailowy parafii: pulawska@luteranie.pl lub

bezpośrednio do p. Adama Golańskiego, który zajmuje się wszelkimi sprawami technicznymi
związanymi z jego wydawaniem:  adam.golanski@gmx.com

Parafia  Ewangelicko-Augsburska  Wniebowstąpienia  Pańskiego  ul. Puławska 2a 
02-566 Warszawa, tel./fax 22 849 77 05         nr  konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315
Godziny pracy kancelarii: pn., pt.: 10:00 – 13:00; wt., śr., czw.: 15:00 – 18:00; niedz.: 11:30 – 12:30

mailto:adam.golanski@gmx.com
mailto:pulawska@luteranie.pl
http://www.pulawska.luteranie.pl/
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Biblijne ZOO — żaba

W księgach Mojżeszowych Starego Testamentu znajdujemy opis dziejów
Izraelitów. Lud Izraela musiał bardzo ciężko pracować w niewoli egipskiej.
Chciał odejść z tej krainy, lecz Faraon nie godził się na to. Pan Bóg dał
Mojżeszowi  i  Aaronowi bardzo  ważne  zadanie  wyprowadzenia  ludu
izraelskiego.  Aby  to  się  mogło  stać,  Faraon  musiał  przekonać  się
o wielkiej sile Pana Boga. Dowodem na tę wielką moc było zesłanie 10
plag na Egipt. Po tak dużych nieszczęściach sprowadzonych na Egipt —
Faraon musiał wreszcie ustąpić.

Jedną z plag było zesłanie ogromnej ilości żab:

„I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do Faraona i powiedz mu: Tak mówi Pan:
Wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli nie zechcesz go wypuścić, to ja

dotknę cały twój kraj plagą żab”. (2. Mojż. 1)



Aaron postąpił tak, jak mu przekazał Mojżesz:

„Aaron wyciągnął rękę swoją nad wody Egiptu i żaby wylazły,
i pokryły ziemię Egipską”. (2. Mojż.7)

Dziś  trudno  sobie  wyobrazić  taką  klęskę.  Na  pewno  musiało  być  to
bardzo  trudne  dla  mieszkańców  Egiptu.  Faraon widząc,  że  jego
czarownicy nie radzą sobie z taką trudnością, poprosił Aarona, aby ten
za  pośrednictwem swojego  Boga  odwołał  to  nieszczęście.  Niestety  po
ustąpieniu tej plagi, faraon był nadal nieustępliwy:

„A faraon widząc, że nastała
ulga, zaciął się w sercu swoim
i nie usłuchał ich, tak jak Pan
zapowiedział”. (2. Mojż. 15)

***

Żaby należą do grupy płazów
bezogonowych. Najczęściej żyją

w wilgotnym środowisku,
niedaleko rzek, stawów i jezior.

Charakterystyczną cechą
w budowie żab jest głowa

zespolona z tułowiem. Żaba nie
może więc obrócić głowy i się

rozejrzeć. Ma natomiast
wystające z powierzchni głowy
charakterystyczne,  przykryte

powiekami spore oczy. 
Żaby  rozmnażają  się  na  wiosnę.  W  mokradłach  składają  jajeczka
w galaretowatej osłonce, które są połączone ze sobą w łańcuchy. Takie
zgrupowanie żabich jajeczek nazywa się  skrzek. Ze skrzeku tworzą się
małe, pływające w wodzie kijanki. Końcowym etapem jest przeistoczenie
się kijanki w żabę.



W  Polsce  mamy  13  gatunków  płazów  bezogonowych.  Wśród  nich  znajdują  się
ropuchy, kumaki, grzebiuszka, rzekotka. Wszystkie są zwierzętami pożytecznymi ze
względu na zjadanie szkodników.



Krzyżówka

1. Do tej gromady należą węże
i żaby

2. Przedmiot w ręku Aarona,
uruchamiający plagi

3. Bez szyi i bez ogona pływa
i skacze (rech-rech)

4. Gatunek żab (grzeb- grzeb?)

5. Brat Mojżesza

6.  To jemu powierzał instrukcje
Pan Bóg

7.  Państwo, którego nie mógł
opuścić lud izraelski

 8. Pływająca jeszcze nie żaba

 9. Uważana za najbrzydszą z żab

 10. złożone w wodzie żabie
jajka

 11. Gatunek żaby (kum-kum?)

                                                                                                          12. Władca Egiptu


