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ks. Dariusz Chwastek

Pamiątka Reformacji

Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego
uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą
nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości,
albowiem ich jest Królestwo Niebios (Mt 5, 1-10).
Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!
W swoim słynnym Kazaniu na Górze Jezus zapowiada rzeczy niezwykłe –
nowy porządek świata! W swoich błogosławieństwach wymienia ludzi cichych,
łaknących sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca, pokój czyniących,
znoszących prześladowanie. Jezusowi zależało na oswojeniu ludzi z nowym
porządkiem świata, który skrywał się za pojęciem Królestwa Bożego.
Trzeba przyznać, że kiedy dzisiaj słyszymy Jezusowe Błogosławieństwa,
brzmią one bardzo idealistycznie. Z reguły współczesny człowiek zadowala się
starym porządkiem, który jest mu dobrze znany. Z grubsza biorąc, polega on na
tym, żeby posiadać w życiu pewne miejsce pracy, niskie podatki, stabilne ceny
i godną opiekę medyczną. Mniej więcej na takich i podobnych sprawach ludzie
z reguły koncentrują swoją uwagę. I bardzo dobrze – to musimy przyznać. Te
sprawy wydają się realistyczne w porównaniu z rzeczywistością Królestwa
Bożego – nowego porządku. Jednak od razu dodajmy, że owo Królestwo, które
idealnie opisują błogosławieństwa Jezusa, pod żadnym względem nie kłóci się
z naszą codziennością. Ona tylko pozornie zdaje się odległa od Królestwa Boga.
Jedną z głównych zasług Reformacji było przecież wyprowadzenie
chrześcijaństwa i pobożności ze świątyń oraz klasztorów i wprowadzenie ich

w ludzką codzienność. To Reformacja pokazała, że z Bogiem należy żyć na co
dzień, a nie tylko od święta; że ludzie wierzący powinni się z Nim nieustannie
liczyć, gdy dokonują życiowych wyborów. Chcąc być wiarygodnym, chrześcijanin
nie może sobie pozwolić na skreślenie Boga z porządku codziennego dnia!
Drodzy, mimo iż przesłanie błogosławieństw Jezusa stanowi dla nas spore
wyzwanie, to jednak jest w nich zawarty Boży program dla naszego duchowego
życia. Tym się różnią od innych znanych nam programów, że są one zakrojone
szerzej, niż mogą sięgnąć nasze ludzkie horyzonty i cele. W istocie sięgają one
poza nasze ludzkie możliwości. Jezusowe błogosławieństwa opowiadają nam
o Bożych celach, Bożych drogach i Bożych możliwościach. Jezusowe
błogosławieństwa to Boże ujęcie naszych ludzkich spraw! Jezus wymienia takich
ludzi, którzy z różnych powodów są w duchowej potrzebie: błogosławieni ubodzy
w duchu, błogosławieni, którzy się smucą,... błogosławieni, którzy łakną i pragną.
Na tle takich duchowych słabości ludzi Boża moc jest łatwiej zauważalna.
I taka jest również prawda naszej religii: człowiek wobec Boga jest zawsze
w potrzebie i w tym zakresie nie ma wyjątków! Przecież jako ludzie zawsze czegoś
potrzebujemy; zawsze nam czegoś brakuje; do tak czy inaczej pojętego ideału
zawsze mamy kawał drogi. I co ważne, taką sytuację akceptuje Bóg: nie ma
naszej ludzkiej słabości, z której On nie uczyniłby sobie siły, jak trafnie mówił
o tym apostoł Paweł: Moja moc jest silna w słabości (2 Kor 12, 9). Chcę jednak
podkreślić, że nie chodzi tu o jakieś celowe udawanie słabości czy nieporadności
w życiu – to byłoby raczej żałosne. Takie zachowanie nie byłoby żadną cnotą:
w tym Bóg nie ma upodobania. Chodzi tu o naszą przyrodzoną i niedoskonałą
kondycję ludzką uwikłaną w grzech, której żadnymi naszymi siłami – nawet przy
najlepszych intencjach – nie da się zmienić ani też nie da się od niej uciec.
Drodzy, to dlatego Reformacja bardzo ostro potępiła postawę ludzi, którzy
na łaskę u Boga chcieli sobie zapracować albo osiągnąć ją – wykazując się
szczególnymi osiągnięciami! Ale to nie byłoby nic innego niż zwykły handel,
gdzie ja robię coś, za co Bóg miałby mi też coś dać. To, iż możemy się z naszym
Bogiem kontaktować bezpośrednio, bez żadnych pośredników, nie znaczy, że
jesteśmy z Nim równi. W ewangelicyzmie nie ma miejsca na handlową wymianę;
nie ma miejsca na odpusty. Właśnie taką drogę zamknęła Reformacja,
a dowartościowała osobistą wiarę. I tu trzeba uwypuklić jedną z jej
podstawowych cech: mianowicie, wiara nie jest naszym uczynkiem, którym
moglibyśmy się chwalić przed innymi ludźmi albo przed Bogiem. Wręcz
odwrotnie: wiara jest Bożym działaniem w nas; jest Bożym czynem w nas, za
którym stoi Duch Święty. Jest Bożym działaniem w nas, którego moc ujawnia się
w naszych słabościach. Raczej nie byłoby miejsca w naszym życiu na Boga,
gdybyśmy byli istotami doskonałymi! Jeśli Bóg przez Jezusa Chrystusa działa
w nas, powodując w nas wiarę, nie mamy żadnego powodu, by skupiać się tylko
na naszych ludzkich słabościach. Reformacja przypomina nam, że nasze zadanie
polega na koncentrowaniu się na żywym Chrystusie. To w Nim jest początek
wiary, On jest jej motorem i dokończycielem. On jest Świętym Ośrodkiem
naszego kultu. On jest Świętym Łącznikiem między nami a Bogiem Ojcem
i Stworzycielem. Przez Jezusa Chrystusa Bóg jest nam wierny.

A zatem jesteśmy błogosławieni, ponieważ jesteśmy ubodzy w duchu,
a zarazem wyposażeni w dar bezcenny – żywe Słowo, którego jedyną siłą jest
zdolność bycia mówionym i bycia słuchanym. Pamiątka Reformacji do dla nas
taki sprawdzian, który uświadamia nam, jak dalece jesteśmy gotowi słuchać i żyć
według tego Słowa?!
To dzięki takiemu słuchaniu i życiu Słowem Bożym Kościoły mogą się
wewnętrznie reformować, to znaczy korygować swój sposób bycia w tym świecie,
by zbliżać się i trwać przy Jezusie, który w rozumieniu ewangelickim jest
Najwyższym Autorytetem i Głową Kościoła! Kościół stale się reformujący, to
Kościół, którego członkinie i członkowie nieprzerwanie trwają w więzi
z Chrystusem oraz stale dążą do jej pogłębienia! To jest Kościół, w którym
sumienie każdego pojedynczego człowieka pozostaje wolne. Trud bycia
wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa spoczywa na każdej i każdym z nas
z osobna oraz na nas jako wspólnocie, a więc lokalnym Kościele zgromadzonym
wokół Jego Osoby.
Tak, drodzy, powinniśmy się nieustannie trzymać Jezusa Chrystusa, bo to
jest najważniejsza prawda Boża, którą przypomina nam Pamiątka Reformacji.
„Jedynie Jezus jest lekarzem naszych dusz, On jest naszym Odkupicielem
i nadzieją dla całego znękanego świata”. Amen.
ks. dr Dariusz Chwastek
Warszawa, październik 2016 r.

JUBILEUSZOWE KALENDARIUM REFORMACJI:
(wybrane daty z historii Reformacji i życia kościoła)
1.10.1974. (42 lata temu) została podpisana w Szwajcarii Wspólnota Kościołów
Ewangelickich (tzw. Konkordia Lauenberska) umożliwiająca wspólnotę ołtarza
i ambony przez kościoły luterańske i reformowane w Europie.
12/14.10. 1518. (498 lat temu) w Augsburgu, ks.dr Marcin Luter bronił swojego
stanowiska — odbyło się przesłuchanie przed legatem papieskim — kardynałem
Kajetanem na Sejmie Rzeszy.
15.10.2016. (w tym roku) Ogłoszenie wspólnego przesłania Synodów Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na
Jubileusz 500 lat Reformacji.
18/19.10.1512. (504 lata temu) miała miejsce promocja na doktora teologii
ks. Marcina Lutra.
31.10.1517. (499 lat temu) ks. dr Marcin Luter przybił 95 tez w Wittenberdze.
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Wizyta w Marienfelde
Większości z nas Marienfede kojarzy się z ks. Reinhardem Kramerem, dziś
już emerytowanym duchownym. Od lat 70. z Berlina do naszej parafii płynęła
prawdziwa rzeka cierpliwej, serdecznej pomocy duchowej i materialnej. Przez
wiele lat naszego partnerstwa byliśmy raczej biernym biorcą tego wsparcia.
Otrzymywaliśmy obok tłumaczonego i głoszonego do zboru Słowa Bożego –
transporty odzieży, lekarstw, a także pieniądze na budowę domu parafialnego
i słodycze na choinkowe paczki dla dzieci. Mogliśmy się przez te lata uczyć, jak
wygląda bezinteresowna, prawdziwa pomoc. W zamian mogliśmy niewiele –
najczęściej były to słowa ks. Bogusława Wittenberga niosące wdzięczność,
serdeczność oraz prawdziwie zaangażowany i szczery śpiew naszego chóru...
Ten czas to już historia. A z perspektywy widać, że wszystko trwa w toku
powolnych lub bardziej gwałtownych zmian, które dotykają obie nasze parafie.
U nas w kraju, mimo naszych narzekań, mamy upragnioną wolność, dużo więcej
możliwości, pełne sklepy, dostęp do lekarstw, a w kraju parafii mamy za sobą
gwałtowne turbulencje związane z tragedią sprzed 6 lat. W naszej partnerskiej
parafii w Marienfelde też się sporo zmieniło. Koszty zjednoczenia Niemiec oraz
częste wystąpienia z Kościołów będące pokłosiem m.in. procesu sekularyzacji
i stosunkowo wysokiego obowiązkowego podatku kościelnego spowodowały, że
Kościoły w Niemczech przeżywają finansowy kryzys.
„Betonowy budynek” z 1975 r.
w południowej dzielnicy Berlina –
z charakterystycznymi
czerwonymi
ramami okien – dla wielu z nas znany
jest jako „Gemeinde Zentrum” przy ul.
Waldasenerstr. 9. Kiedyś pełnił on
więcej funkcji społecznych i socjalnych,
służył praktyczną i bardzo konkretną
pomocą dla okolicznych mieszkańców
(między innymi z wydawania obiadów
dla seniorów i potrzebujących). Dziś
duża
stołówka
została
przeprojektowana na kaplicę i miejsce
rodzinnych spotkań. Poszerzony i otynkowany na kolor rudej ochry budynek
zmienił swój dotychczasowy charakter i dostał nowe imię: „Dorothee Soelle
Haus”. Kaplica wyposażona jest w nowoczesną, szklaną, niebieską taflę szkła ze
słowami Psalmu 16., będącą tłem ołtarza. Opiekę duszpasterską nad 6-tysięczną
społecznością ewangelicką w Marienfelde obejmują dziś trzy panie pastorki:
Carola Enke-Langner, Ulrike Senst-Ruetenik i Christiane Rosin.
W ubiegłym roku gościliśmy u nas przedstawicieli Rady Parafialnej Parafii
Berlin-Marienfelde. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w nabożeństwie
i uroczystościach nadania nowego imienia przedszkolu, które od lat prowadzone
jest przez miejscową parafię.
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Do Berlina pojechaliśmy w sobotę 17.
września skromną 4-osobową delegacją (ks.
Dariusz Chwastek, Paweł Niemczyk –
prezes
Rady,
Jolanta
Janowska
i Małgorzata Weigle, która najdłużej z nas
pielęgnuje kontakty z ks. Kramerem
i wieloma innymi osobami z tamtejszej
parafii).
Wzięliśmy
udział
w
bardzo
intensywnym i owocnym spotkaniu Rady
Parafialnej. Wszystkim członkom Rady
przekazaliśmy drobne upominki – m.in. torciki wedlowskie (najbardziej znana
polska marka, warszawska firma, ewangelik-założyciel). Ucieszyliśmy się
z możliwości wzięcia udziału naszej młodzieży w przyszłorocznym, jakże ważnym
Kirchentagu (Parafia Marienfelde zaoferowała gościnę) i zaprosiliśmy berlińskich
parafian, aby dołączyli do naszego kolejnego wyjazdu rodzinnego do Sorkwit
(przełom czerwca i lipca br.), który mógłby przyczynić się do pogłębienia relacji
pomiędzy obydwoma parafiami.
W niedzielę podczas rodzinnego nabożeństwa ks. Dariusz Chwastek
przekazał w imieniu naszej Parafii ciepłe pozdrowienia. Rozdaliśmy też wszystkim
obecnym członkom zboru specjalnie na tę okazję przygotowane, symboliczne
zakładki do książek. Bardzo się spodobały – jedna strona zawierała fragment
ołtarza belińskiego z fragmentem psalmu 16. i logo parafii, druga strona – ten sam
tekst po polsku na tle różowego tła znad naszego prezbiterium i oczywiście logo
naszej parafii. Furorę zrobiły oryginalne cukierki – „krówki” z Milanówka –
którymi parafianie chętnie częstowali się po nabożeństwie. Drugie pudło
cukierków przekazaliśmy dyrektorce przedszkola dla dzieci. Po nabożeństwie
spotkaliśmy się z wieloma osobami zaangażowanymi od lat w partnerskie
kontakty. Wiele z nich pytało o znajomych z Warszawy i prosiło o przekazanie
serdecznych pozdrowień. Co niniejszym chętnie czynimy!
Po nabożeństwie świętowaliśmy razem z Berlińczykami jubileusz 10-lecia
rozbudowanego niedawno przedszkola przylegającego do kompleksu „Domu
Dorothe Soelle” oraz nadanie mu nowego imienia – adekwatnie do patronki
rodzinnego centrum – „Dorotheen Kita” – czyli w wolnym tłumaczeniu –
„Dorotkowe Przedszkole”. Na uroczystość przybyły dzieci wraz z rodzicami.
Mieliśmy okazję obejrzeć, jak wyglądają poszczególne pomieszczenia. Przedszkole
posiada aktualnie 8 oddziałów, uczęszcza do niego 105. dzieci 22 narodowości.
Okala je kilka doskonale wyposażonych ogródków, w których dzieci mogą
kreatywnie spędzać czas. Mieliśmy okazję obserwować zabawy i atrakcje
przygotowane dla dzieci i byliśmy pod wielkim wrażeniem jakości i staranności
ich przygotowania. Pochłonięci wieloma rozmowami ledwo zdążyliśmy na pociąg
powrotny do Warszawy. 
To był bardzo intensywny weekend, który odbył się pod znakiem
wielkiej serdeczności, przyjaźni i partnerstwa trwającego od lat 70. XX w.
Wracaliśmy pełni wrażeń, wspomnień i nowych planów.
„Nasza Parafia” październik 2016 roku
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W roku 2016-tym nasze obie parafie wyglądają inaczej niż ponad 40 lat
temu. Mamy inne możliwości i potrzeby; inaczej wygląda nasze partnerstwo.
Nie potrzebujemy już darów, ale obustronnych, cennych inspiracji, z których
możemy czerpać i budować nowe wartości. Warto uczestniczyć we wspólnych
przedsięwzięciach i kontynuować oraz rozwijać przyjaźnie. Zapraszamy więc
wszystkich do planowania naszych integracyjnych wyjazdów na majowy
Reformacyjny „Kirchentag” do Berlina oraz na lipcowe parafialne wczasy do
Sorkwit (szczegółowe informacje będą jeszcze publikowane).
*****
Październik wyznacza nam ostatni rok „Dekady Lutra”. Na całym Świecie
trwają
przygotowania
do
upamiętnienia
i
świętowania
wydarzeń
w Wittenberdze sprzed 500 lat. Są to mniejsze i większe projekty podejmowane
na miarę możliwości różnych organizacji. Także i my w biuletynie chcielibyśmy
zaakcentować ten wyjątkowy czas i zachęcić do poznawania biografii ludzi
związanych z następstwami przybicia 95. Tez przez Marcina Lutra. Poniższym
tekstem chcielibyśmy otworzyć REFORMACYJNY CYKL BIOGRAFII, który
będziemy się starać publikować przez najbliższy rok. Wizyta w Marienfelde
zainspirowała nas do bliższego poznania osoby, która została wybrana na patrona
domu naszej partnerskiej parafii w Berlinie Marienfelde, czyli Dorothee Soelle.
Od jej osoby właśnie rozpoczynamy nasz cykl.
Małgorzata Weigle, Jola Janowska, Paweł Niemczyk, ks. Dariusz Chwastek

Dorothee Sölle – niemiecka teolożka ewangelicka,
poetka, działaczka społeczna i polityczna
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Urodziła się 30 września 1929 r. w Kolonii. Studiowała początkowo filozofię
i filologię klasyczną. Później zajęła się studiami z zakresu teologii ewangelickiej
i germanistyki we Freiburgu i Getyndze. Wielki wpływ na sposób jej myślenia
wywarł duński teolog ewangelicki i myśliciel religijny – Søren Kierkegaard (18131855). Odwróciła się od dotychczasowej literatury teologicznej i skoncentrowała
na własnych przemyśleniach związanych z wydarzeniami II wojny światowej –
obozami koncentracyjnymi i Holokaustem. Rozwijała teologię polityczną. Wiele
idei Sölle czerpała z południowoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Napisała
około 40 różnych książek i tomików poezji.
Uchodziła za osobę kontrowersyjną. Zależnie od odbiorcy – budziła zgorszenie lub
była uwielbiana. Przyznawała, że klasyczna wiara w Boga miłosiernego
i jednocześnie wszechmogącego daje wielu osobom nadzieję w sprawach
beznadziejnych, jednak potrzeby i odczucia religijne powojennego, dzisiejszego
świata bardzo się zmieniły. Ludzie, którzy byli świadkami Holokaustu, stawiali
pytanie: „Gdzie był wtedy Bóg wszystkomogący”? Wątpliwości te wygenerowały
falę ateizmu oraz próby nowych poszukiwań Boga w nurtach „teologii po
Oświęcimiu”. Mottem Doroty Sölle stało się hasło: „po Oświęcimiu nie koniec
Oświęcimia”.
„Bóg umarł” – mawiano w powojennych czasach. „I bardzo dobrze” –
odpowiadała Sölle prowokacyjnie. „Nie ma co opłakiwać Boga wszechmocy
i przemocy, który nie całkiem umarł!” – twierdziła. On „żyje jeszcze w ucisku
kobiet, w prześladowaniach mniejszości, w dominacji ciemiężycieli,
w niesprawiedliwych ustrojach społecznych... Bóg, którego nie trzeba się
wstydzić, jest Kimś zupełnie Innym”.
Obraz godziwego Boga, który wyłania się z jej referatów, kazań wykładów, prozy
i poezji jest jednoznaczny i spójny. Jest to Bóg o charakterze relacyjnym.
Istniejący przede wszystkim w bezpośrednich relacjach międzyludzkich
a szczególnie w miłości.
Boskość Boga według Dorothee Sölle to między innymi Jego piękno,
wypełniające rozum, uczucia i wyobraźnię. Boskość Boga dochodzi do głosu
w refleksji nad światem, w pracy i w działalności politycznej na rzecz słabych
i pokrzywdzonych oraz w czynieniu ich silniejszymi. Osoba zaprzyjaźniona
z Bogiem nie ma Go nigdy dosyć. Wręcz odwrotnie: jest Go głodna przez całe
życie. Boskość Boga to piękno wysiłku dającego siłę do walki, mimo słabości
i choroby. Sölle próbowała odnaleźć piękno Boga pracującego naszymi rękami,
ponieważ „Bóg nie ma innych rąk, nóg i oczu niż nasze”. Bóg jest skazany na naszą
pomoc i sprawność, a gdy ich nie uzyskuje, jest bezradny i bezsilny. Na przykład
wtedy, gdy wszyscy opuszczą człowieka wydanego na pastwę oprawców.
Dorothee Sölle zmarła w Goeppingen 27 kwietnia 2003 roku.
Małgorzata Weigle
Korzystałam m.in. z artykułu „O Dorocie Sölle wspomnienie nie tylko osobiste” Jerzego
Drewnowskiego.

Trzecia droga
Widzimy zawsze tylko dwie drogi
Powściągać się czy się zemścić
rozbić na drobne czy w moc wielką jednoczyć
być podeptanym czy deptać
Jezu ty przecież inną szedłeś drogą
Walczyłeś ale nie bronią
cierpiałeś ale bez skargi na bezprawie
byłeś przeciwko gwałtowi ale nie gwałtem
(...)
Pozwól nam nowych dróg szukać
więcej marzeń nam trzeba niż zbrojeń
i więcej mędrców niż handlarzy bronią
i pozwól nam czasem na losu zrządzenie
i pozwól na wstyd w ludziach głęboko schowany

Dorothee Sölle
(Fragment wiersza umieszczonego jako motto strony internetowej Parafii ewangelickiej
w Marienfelde; tłumaczenie: Małgorzata Weigle)
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„z prac Rady Parafialnej...” październik 2016
Od ostatniego, czerwcowego numeru Biuletynu Parafialnego Rada Parafialna
odbyła pięć posiedzeń roboczych, w tym jedno wyjazdowe w naszej parafii
partnerskiej Berlin Marienfelde i jedno wspólne z Komitetem Parafialnym.
W następstwie uprawomocnienia się Decyzji Wojewody Mazowieckiego
stwierdzającej nabycie przez Parafię działki przy cmentarzu w Gostyninie został
złożony wniosek o założenie księgi wieczystej dla tej nieruchomości. Zgodnie
z ustaleniami sprzed kilku lat z Radą Parafialną Parafii EA w Płocku, nieruchomość
ta ma zostać sprzedana, a finanse podzielone pomiędzy obie Parafie. Zgodnie
z prawem kościelnym pierwszym etapem jest uzyskanie zgody Zgromadzenia
Parafialnego na zbycie nieruchomości (w formie uchwały). Zgromadzenie
Parafialne 25 września 2016 wyraziło zgodę na sprzedaż.
W sprawie nowych organów: zgodnie z zapowiedzią 27 czerwca 2016 r. delegacja
w składzie: ks. Dariusz Chwastek, Emilia Dziubińska oraz niżej podpisany,
zwizytowała Akademię Muzyczną w Katowicach – (25 głosowe, 2 manuałowe
organy projektu prof. Juliana Gembalskiego), oraz kościół pw. św. Klemensa
w Trzemeśni k. Myślenic, (34 głosowe, 3 manuałowe organy) produkcji
słoweńskiej firmy organmistrzowskiej ŠKRABL celem zapoznania się z poziomem
wykonania i jakością dźwięku. Próby muzyczne i oględziny wypadły pozytywnie.
Trwają prace projektowe dotyczące instalacji nawiązującej do drzwi kościoła
zamkowego w Wittenberdze, autorstwa pani. Małgorzaty Weigle, szczegóły
zostały
zaprezentowane
podczas
ostatniego
Komitetu
Parafialnego
i zaaprobowane. Instalacja ma być wkładem naszej Parafii w obchody 500 lat
Reformacji i jednocześnie interesującym obiektem małej architektury.
Również i tą drogą Rada Parafialna bardzo dziękuje pani Małgorzacie Weigle za
pomysł, wkład pracy i rozliczne starania, aby ideę tę zrealizować.
Pod koniec lipca odbyła się wizja lokalna na terenie cmentarzy ewangelickiego
i żydowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim z udziałem przedstawicieli
Gminy Żydowskiej, pani Moniki Kajalidis i Aleksandra Schwarza. Wizja miała na
celu ustalenie prawidłowych granic działek ewidencyjnych, w oparciu
o materiały fotograficzne oraz prace odkrywkowe – fundamenty dawnego
ogrodzenia cmentarza żydowskiego. Od pewnego już czasu oczekujemy na
zatwierdzenie przez Gminę Żydowską projektu podziału działki wykonanego
przez biegłego geodetę. Pozwoli to na uruchomienie procedury administracyjnej.
W ramach obchodów 500 lat Reformacji pani Kornelia Pilch przygotowała
program kilkudniowej wycieczki „śladami dra Marcina Lutra” dla członków
Parafii. Wycieczka ma się odbyć w długi weekend majowy w 2017 roku.
Serdecznie zapraszamy. Bliższe informacje w Kancelarii Parafialnej.
Paweł Niemczyk
„Nasza Parafia” październik 2016 roku
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Sola Scriptura
Każdy protestant, a może i nawet duża część rzymskokatolików kojarzy
reformacyjną zasadę sola Scriptura (tylko Pismo), jako jedno z podstawowych
haseł Reformacji XVI wieku. Czy aby na pewno jest to najważniejsza zasada
protestantyzmu? Na czym polega ta zasada? Kiedy po raz pierwszy się to hasło
pojawiło? Czy dzisiaj jest nadal aktualne? Czy jest poprawnie rozumiane?
Prawdą jest, że ks. Marcin Luter jedne księgi Biblii faworyzował, a inne
uznawał za mniej istotne. Wynikało to z faktu, że Luter czytał Biblię przez
pryzmat nauki o usprawiedliwieniu wierzącego przez Chrystusa. Brał pod uwagę
to, że przy spisywaniu chrześcijańskiego orędzia mogło dojść do zaniechań
i wypaczeń, jednak samo orędzie o usprawiedliwieniu dzięki łasce Chrystusowej
nie zostało naruszone. Nie jest więc istotne, kto jest autorem danej księgi
w Nowym czy Starym Testamencie. W przedmowie do Listu Jakuba i Judy z 1522
r. napisał: Tylko Chrystus i nic poza tym, ale Ukrzyżowany, a nie żaden inny
sprawia, że uznajemy, że jest On naszym Mistrzem. Paweł nie chce, abyśmy
wierzyli jemu czy nawet aniołom (Gal 1, 8. 12), jeśli nie mieszkałby w nim Chrystus.
A to, co głosi Chrystusa, jest apostolskie, choćby nauczał tego Judasz, Annasz, Piłat
czy Herod.
Luter uznał, że jedne Pisma w NT wyraźniej głoszą Chrystusa, a inne mniej,
dlatego dokonał hierarchizacji apostolskości i kanoniczności pism Nowego
Testamentu. Za najważniejsze uznał Ewangelie (choć preferował z nich najbardziej
Ew. Jana, bo inne według Lutra zbyt pochłonięte są cudami, a nie samą Osobą
Mistrza), następnie List do Rzymian, Listy do Koryntian i inne. Na końcu
Nowego Testamentu, po listach Jana Luter umieszcza List do Hebrajczyków, List
Jakuba, List Judy i Apokalipsę. Podkreślając w ten sposób, że księgi te mają
mniejszą wartość od pozostałych, bo nie pokazują tak skutecznie poselstwa
i zwiastowania Jezusa Chrystusa. Zatem dla Lutra miernikiem wiarygodności
i apostolstwa był Jezus Chrystus. Można uznać, że zasada sola Scriptura wywodzi
się z zasady solus Christus (tylko Chrystus). Chrystus jest więc tzw. kanonem
w kanonie – on jest ważniejszy od Pisma Świętego i ma najwyższy autorytet.
W kontekście najnowszych badań w teologii ewangelickiej podejście Lutra
do Pisma Świętego jest jak najbardziej uprawnione. Sam Nowy Testament zna
trzy autorytety: Stary Testament (m.in. II Tym 3, 16), apostołów (Mt 16, 19, 18, 18;
Łk 10, 16; J 17, 20; Dz 1, 8; Ga 1, 8. 11n.) jako świadków naocznych i nausznych
Jezusa (Dz 1, 21-26; 1 Kor 9, 11) oraz nauczanie Pana Jezusa Chrystusa (1 Kor 7, 10;
9, 14) jako ostateczny autorytet, który ze swej strony autoryzuje ST i apostołów.
Wszystkie te autorytety głoszą Słowo Boże (Hbr 2, 1; 2 Tm 3, 16; Dz 4, 31, 6, 7; 1 Tes
2, 13; Łk 5, 1; 11, 28; J 3, 34; Hbr 1, 2), z tą jednak różnicą, że Chrystus nie tylko je
głosi, lecz jest (J 1, 1nn.) Słowem Bożym. Uznaje się w teologii ewangelickiej, że
sam Chrystus jest Słowem Bożym – dlatego jest ważniejszy nawet od pism
apostolskich, które głoszą Go jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To
pierwotne świadectwo o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu było początkowo
przekazywane ustnie przez apostołów oraz ich uczniów. Dopiero w II połowie
I wieku po Chrystusie mamy do czynienia ze spisywaniem historii z życia Jezusa,
świadectw Jego czynów, cudów oraz wypowiedzi apostołów na temat wiary i
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moralności. Pojawienie się po nich wielu pism gnostyckich zmotywowało
teologów chrześcijańskich do zebrania tych pism, które najlepiej głoszą Słowo
Boże, czyli Chrystusa. Nie obyło się bez sporów i dyskusji na temat tego, które
księgi mają wejść do kanonu Nowego Testamentu, ponieważ samo kryterium (co
skutecznie głosi Chrystusa) jest subiektywne. Wzięto też pod uwagę, czy dana
księga wyszła spod pióra apostoła lub jego ucznia, a także, czy powstała wcześnie
(w gminach pierwszych chrześcijan).
Ojcowie Kościoła, czyli owi teologowie debatujący nad kształtem kanonu
Nowego Testamentu przyjęli w rzeczywistości zasadę solus Christus, włączając do
kanonu te księgi, które najlepiej głoszą Chrystusa. Pisma te są częścią tradycji
Kościoła, dlatego Pismo Święte należy uznać za element tradycji chrześcijańskiej.
Zarówno księgi, które weszły do kanonu biblijnego, jak też księgi, które nie
weszły do kanonu, czerpią ze zwiastowania Chrystusa. Jest On nadrzędnym
autorytetem w kwestii wiary. Mamy więc do czynienia z hierarchizacją:
najważniejszy jest Chrystus, potem Pismo Święte (tradycja pierwotna, która
weszła do kanonu), tradycja Kościoła (pisma starsze od tych
nowotestamentowych, pisma Ojców Kościoła, Apologetów oraz innych
teologów).
Luter zapytany, co jest ważniejsze – tradycja Kościoła czy Pismo Święte –
odpowiada zdecydowanie: Pismo Święte jest jedyną królową (solam scripturam
regnare). Spór między teologami wittenberskimi a rzymskimi dotyczył kilku
kluczowych punktów. Rzymianie zarzucali ewangelikom, że czynią z Pisma
Świętego „papierowego papieża”. Tymczasem – co już powiedzieliśmy – mamy do
czynienia z Chrystusem jako najważniejszym autorytetem, Pismo Święte na
Niego wskazuje – jedne pisma bardziej, inne mniej wyraźnie. Znana jest scena
z Sejmu Rzeszy w Wormacji, gdzie położono przed Lutrem wszystkie jego pisma
i wezwano go do odwołania głoszonej w nich nowej teologii. Luter po dniu
namysłu odpowiedział, że nie może wyrzec się tych wszystkich pism, ponieważ są
różne. Ks. Manfred Uglorz przytacza następujące słowa Lutra odnoszące się do
tego wydarzenia: Ja ani papieżowi, ani soborom wierzyć nie mogę, ponieważ jest
oczywiste, że jedni i drudzy mylili się i sami z sobą stawali w sprzeczności. Przeto
jeśli mnie świadectwami Pisma Świętego lub jasnymi dowodami nie wyzwolą
sumienia mego, które Słowem Bożym jest związane, ja niczego odwołać nie mogę
i nie chcę, ponieważ nie jest bezpiecznie, ani też nie przystoi chrześcijaninowi, aby
cokolwiek uczynić przeciwko własnemu sumieniu. Oto stoję, inaczej nie mogę,
niech mi Bóg dopomoże! Luter uznaje się za związanego Słowem Bożym. To
Słowo Boże jest Chrystusem, którego głosi Pismo Święte. Jeśli teologowie nie
przekonają go wywodami z Pisma Świętego (które jest Tradycją pierwotną), to
nie wyrzeknie się swoich tez. Teologowie rzymscy próbowali go przekonywać
tradycją sekundarną (wyrokami papieskimi, orzeczeniami soborów i Ojców
Kościoła). Widzimy tu jasno nakreśloną hierarchię autorytetów w rozumieniu
Reformatora. Stawianie autorytetu Kościoła ponad Biblią powoduje, że Kościół
decyduje o tym, czego ma nauczać Biblia. Według Lutra ma być odwrotnie –
Biblia ma determinować naukę Kościoła.
Wartym podkreślenia jest, że dla Lutra „walka na wersety” jest krzywdzeniem
samej treści Pisma Świętego. Dzisiaj czasem można spotykać ludzi, którzy próbują
podbudować swoje poglądy wyrwanymi z kontekstu wersetami zarówno ze

Starego, jak i Nowego Testamentu. Nie inaczej było w czasach Reformacji. Luter
pewnego razu miał powiedzieć, że Biblią należy się rozkoszować niczym drogim
białym winem z południa (Malvasier), a nie czytać „po łebkach” i wyrywając
wersety, czyniąc z niej tzw. Rastrum (tak potocznie studenci w Wittenberdze
określali tanie piwo z Lipska). W jednej z dysput z Johannem Eckiem Luter radził
Georgowi Spalationowi, aby przeczytał Biblię od początku do końca, bo jest to
warunkiem jej właściwej interpretacji. Klarowność Biblii jednak polega na tym,
że to w niej każdy odbiorca odnajduje pewność wiary i nauki
o usprawiedliwieniu (sola gratia et fide).
A zatem zasada sola Scriptura nie polega na tym, że Biblia jest
podręcznikiem do historii, przyrodoznawstwa czy geografii. Jest ona zbiorem
świadectw o Słowie Bożym, czyli o Jezusie Chrystusie. Pismo Święte samo
w sobie nie może zajmować miejsca Chrystusa, jest dla chrześcijan na tyle cenne,
na ile wskazuje na Ukrzyżowanego i Uwielbionego Pana. Słowo Boże inspiruje
nas do działania i do życia w wolności i wdzięczności za usprawiedliwienie z łaski
przez wiarę. Warto uczyć się od Reformatora tej umiejętności czytania Pisma
Świętego przez pryzmat Chrystusa, który nas usprawiedliwia i powołuje do
wolności i miłości bliźniego.
Sebastian Madejski

Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
W dniach 23-25.09.2016 odbył się 48 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej, tym razem parafią goszczącą młodych luteran była parafia
w Ostródzie. Tematem przewodnim zjazdu była odpowiedzialność. Z naszej
parafialnej młodzieży wybrało się 9 osób, spotkaliśmy się na dw. Centralnym,
z którego mieliśmy bezpośredni pociąg do Ostródy. Chociaż były małe problemy
z miejscami to podróż minęła nam bardzo dobrze, a nawet niektórzy uważają, że
za szybko. Na miejsce dojechaliśmy dopiero po 20, więc od razu poszliśmy do
Centrum Kultury w Zamku Krzyżackim, gdzie miał odbyć się koncert.
Występował zespół Cithara Sanctorum, który przekazuje ludziom Dobrą Nowinę,
posługując się zapomnianymi pieśniami z okresu średniowiecza. Pomimo tego, że
dla młodzieży ta muzyka mogła nie być bardzo interesująca, to naprawdę miło
było posłuchać tak spokojnej muzyki, miłej dla ucha. To wieczorne spotkanie
zakończył modlitwą ks. Paweł Meler oraz zostały nam przekazane ważne
informacje. Następnie wszyscy, wielką gromadą wybraliśmy się do gimnazjum,
które było miejscem naszego noclegu. Wieczorno-nocny czas spędziliśmy na
rozmowach z przyjaciółmi i kolegami z innych oraz grach planszowych
i karcianych. W sobotę po śniadaniu, kiedy już wszyscy szczęśliwie dojechali,
odbyło się na Zamku oficjalne rozpoczęcie zjazdu. Młodych ludzi ze wszystkich
stron Polski przywitał ks. Marcin Konieczny. Następnie o dziejach Mazur
opowiedział nam ks.bp Rudolf Bażanowski, a po tym mogliśmy posłuchać
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rozmowy o tożsamości i odpowiedzialności luterańskiej z Panią Poseł Urszulą
Pasławską. Oczywiście nie obyło się bez wspólnego, radosnego śpiewania na
chwałę Pana. Kolejnym punktem były seminaria dotyczące różnych form
odpowiedzialności, między innymi: odpowiedzialność za rodzinę, państwo,
wolontariat, kościół. Po południu mieliśmy do wyboru różne zajęcia np.
warsztaty muzyczne, spacer po mieście, a nawet warsztaty rycerskie. Ale i tak
największym powodzeniem cieszył się turniej piłki nożnej. Natomiast wieczorem
mogliśmy miło spędzić czas, bo
koncert dla nas miał zespół N.O.C
oraz raper Allan, choć dla niektórych
było za głośno, to duża część z nas
została do końca, dobrze się bawiąc.
W niedzielę rano odbyło się
nabożeństwo
dla
wszystkich
uczestników, a kazanie wygłosił ks.
Marcin Konieczny. Mówił on o
różnych podziałach i o wzajemnym
ocenianiu się oraz nakłaniał nas do
wzajemnej miłości, bez wywyższania
się, bez względu na to, z którego
końca Polski jesteśmy. Później spakowaliśmy się, zjedliśmy pizzę i poszliśmy na
pociąg z powrotem do Warszawy. Szczęśliwie dojechaliśmy i chyba większość z
nas wróciła bardzo zadowolona, chociaż mieliśmy jeszcze niedosyt, ponieważ
z niektórymi młodymi ewangelikami spotkamy się dopiero w przyszłym roku.
Tekst Zosia N
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Drodzy Czytelnicy,
jak już informowaliśmy, w przyszłym roku na przełomie kwietnia i maja
planowana jest wycieczka „Śladami Reformatora ks. Marcina Lutra”, która
obejmie zwiedzanie takich miast jak: Erfurt, Eisenach, Wartburg, Eisleben,
Torgawa, Wittenberga i Lipsk. Jednak z Reformacją w Niemczech związanych jest
aż 36 miast, które chcemy krótko przybliżyć w kolejnych numerach naszego
biuletynu. Może te zwięzłe informacje będą motywacją do odświeżenia
i pogłębienia wiedzy o Reformacji, która w tak znaczący sposób zmieniła historię
świata?
Zachęcamy również do dzielenia się z nami wszelkimi ciekawostkami dotyczącymi
Reformacji.
J.J.

===================================================

ALLSTEDT
Miasto to – otoczone przez masyw Kyffhäuser i region południowego
Harzu – stanowi świetną bazę wypadową/wycieczkową, m.in. do jaskini
Barbarossy oraz ogrodu Europa-Rosarium w Sangerhausen. Jest też przystankiem
na „Szlaku romańskim”. Znane jest z działalności jednego z reformatorów –
pastora Tomasza Müntzera. Na początku 1524 r. do Allstedt przybyło ponad 2000
osób, by słuchać jego kazań w kościele św. Jana. Cała msza została odprawiona
po raz pierwszy w języku niemieckim zamiast łaciny, co zjednało mu jeszcze
większą rzeszę słuchaczy. Jednak Marcin Luter pozostał wobec niego
zdystansowany, ponieważ ów reformator zwrócił się także przeciwko świeckiemu
porządkowi – tzw. „Kazanie Książęce” na zamku w Allstedt stało się preludium
wojny chłopskiej.
Do najważniejszych zabytków tego miasta należy późnogotycki ratusz
z barokową salą posiedzeń oraz zamek Allstedt, na którym czynna jest stała
wystawa dokumentująca działalność Müntzera.

ALTENBURG
Urokliwe stare miasto w Altenburgu posiada jeden z najpiękniejszych
placów w Niemczech, przypominający włoską Sienę. Bogate w liczne muzea (m.in.

„Nasza Parafia” październik 2016 roku

14

słynne muzeum kart do gry), zachęca do spacerów, udziału w imprezach
literackich, muzycznych, kiermaszach rzemiosła przy okazji licznych świąt.
Altenburg był także znaczącym miejscem w historii Reformacji. Było to miasto
urodzenia Georga Spalatina – kanonika i kaznodziei – ważnego współpracownika
i towarzysza podróży Lutra. Nazywano go również „sternikiem reformacji”,
realizatorem idei Reformacji w Altenburgu.
W tym pięknym mieście w Turyngii można znaleźć wiele śladów
Reformacji i działalności Spalatina. Warto zwiedzić stałą wystawę w kościele
miejskim św. Bartłomieja opowiadającą o oddziaływaniu Reformacji na tych
terenach.

AUGSBURG
To jedno z najstarszych miast niemieckich – „Miasto Sejmów Rzeszy” –
posiadające ponad 2000-letnią historię. To tutaj podczas sejmu Marcin Luter
odmówił odwołania swoich słynnych 95 Tez, co można uznać za jedno
z najważniejszych punktów zwrotnych w dziejach Europy. Było też miejscem
innych ważnych wydarzeń: pokoju religijnego, święta pokoju „Hohes
Friedensfest”. To w tym mieście w 1530 r. w pałacu biskupim przy dworze panów
feudalnych w pobliżu Katedry Augsburskiej odczytano „Confessio Augustana” –
„Konfesję Augsburgską” (Wyznanie Augsburgskie) – która do dziś uchodzi za
jedno z najważniejszych pism wyznaniowych uznawanych przez wszystkie
Kościoły luterańskie na świecie.
W Augsburgu warto zwiedzić muzeum „Lutherstiege” w kościele św. Anny,
gdzie znajdują się cenne wczesne pisma Lutra, dokumenty i obrazy. Nie można
pominąć też „Fuggerei” – najstarszej na świecie dzielnicy stworzonej w celu
pomocy ubogim. Augsburg słynie też z „Augsburger Puppenkiste” – teatru
marionetek, które można podziwiać podczas występów oraz w muzeum. Nie
można pominąć również galerii Glaspalast („Szklany Pałac”), która powstała na
początku XX wieku i jest kolebką sztuki współczesnej najwyższej próby.

============================

CZY WIECIE, ŻE…?
W 1505 roku 22-letni Marcin Luter miał już dyplom magistra w kieszeni?
I to magistra prawa! Czekały go jeszcze tylko dwuletnie kursy do uzyskania
prawa wykonywania zawodu, który już wtedy otwierał przed nim obiecujące
perspektywy zawodowe.
„Nasza Parafia” październik 2016 roku
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Z ostatniej chwili!
Z dniem 1 stycznia 2017 r. diakoni naszego Kościoła będą mogli prowadzić
nabożeństwa z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej. Taki wniosek Biskupa Kościoła Jerzego
Samca został przyjęty na ostatnim Synodzie.
Dotychczas diakoni mogli prowadzić nabożeństwa Słowa Bożego i udzielać
Sakramentu Chrztu. 13 spośród 14 diakonów w naszym Kościele to kobiety
z wykształceniem teologicznym.
Redakcja
Chrzty
W NIEDZIELĘ 25 WRZEŚNIA 2016 R. ODBYŁ SIĘ CHRZEST PIOTRA STEFANIAKA – SYNA ANNY
I KONRADA STEFANIAKÓW.
Z żałobnej karty:
1.) W środę 21 września 2016 r. pożegnaliśmy śp. Karola Waldemara GILSKIEGO,
który zmarł 16.09.br. w wieku 67 lat.
2.) W poniedziałek 26 września 2016 r. pożegnaliśmy śp. Zbyszko SCHOLTZA,
który zmarł 21.09.br. w wieku 87 lat.
3.) W czwartek 13 października br. odbył się pogrzeb śp. Brunona KOTULI, który zmarł
7 października br. w Cieszynie i spoczął na miejscowym cmentarzu ewangelickim.
Miał 91 lat.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:
Marii WÓJTOWICZ – 4.10
Ryszardowi KLOTZOWI – 12.10
Edwardowi SZAFRANOWI – 24.10

Tua SITUMORANGOWI – 25.10
Ewie SKUBIKOWSKIEJ – 31.10

„Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości” (Jud 1,2).
©Nasza Parafia – Informator Rady Parafialnej PE-A Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
Redakcja: Dariusz Chwastek, Adam Golański, Tadeusz Wł. Świątek, Małgorzata Weigle i Marta Zachraj.
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
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31 PAŹDZIERNIKA — zaczynamy ważny rok jubileuszowy. Jubileuszowy — czyli
świąteczny! Taki bardzo specjalny rok! Powinniśmy w nim pamiętać o ważnych
sprawach, które się kiedyś wydarzyły. To są takie jakby urodziny... pewnego
wydarzenia, które miały miejsce aż 500 lat temu. Myślę, że można nawet zrobić
świąteczny tort, ale 500 świeczek się na nim na pewno nie zmieści.

Możecie sobie wyobrazić jak się żyło 500 lat temu? Czas bez samochodów, bez windy,
bez kiosku ruchu? Oczywiście nie było telefonu ani telewizora! Ach co ja mówię!
Przecież prądu wtedy wogóle nie było... Dzieci nie chodziły do szkoły i w ogóle niewiele
osób umiało wtedy czytać. Bogaci ludzie mieszkali wtedy w zamkach, a domy budowano
z bloków kamiennych i z drewna.
Ludzie byli bardzo pobożni i chodzili do pięknych dużych kościołów całymi rodzinami.
Większe rodziny miały specjalny swój znak — HERB i tym znakiem oznaczali różne swoje
rzeczy. Dziś też używa się różnych oznakowań. Najczęściej są to firmowe znaczki —
czyli logotypy różnych producentów np. ubrań, butów, samochodów czy napojów. Ale nie
tylko firmy używają takich znaków rozpoznawczych! Symbolem chrześcijan dawniej

była ryba a teraz najczęściej jest krzyż. Czy my jako ewangelicy — luteranie też
mamy jakiś specjalny znak?
Wchodząc do naszego kościoła — Wniebowstąpienia Pańskiego, zwróciliście może uwagę
na podłogę w przedsionku? Przedstawiony jest na niej kwiat ze środkiem w kształcie
serca. Spotkaliście się już kiedyś z takim wzorem? A może widzieliście kiedyś u kogoś
w klapie marynarki taki znaczek? To jest rodzinny herb Marcina Lutra. Zapamiętajcie
to imię i nazwisko, bo to właśnie z tą osobą związane jest nasze jubileuszowe
świętowanie, a jego herb stał się znakiem naszego kościoła ewangelickiego.
W roku 1516 ks. Marcin Luter objaśnił, co oznaczają poszczególne elementy znaku:

„Po pierwsze w sercu o naturalnych kolorach (czerwonym) znajduje się czarny krzyż,
aby zawsze pamiętał, że moja wiara w Ukrzyżowanego może mnie usprawiedliwić.
Sprawiedliwy żyje z wiary, z wiary w Ukrzyżowanego. Serce spoczywa w środku w białej
róży, która wskazuje na to, że wiara przynosi mi radość, pociechę i pokój, dlatego
właśnie róża powinna być biała, a nie czerwona, gdyż kolor biały jest kolorem Duchów
i wszystkich Aniołów. Taka róża spoczywa na błękitnym kolorze, kolorze przyszłej
radości. Otacza ja złoty pierścień, gdyż taka sprawiedliwość w niebie trwać będzie
wiecznie”.

Pomaluj „Różę Lutra” w kolorach według opisu i czekaj na kolejne numery
Dziecięcej Historii Reformacji, która będzie się ukazywać w Naszym Biuletynie
przez najbliższy rok.

Krzyżówka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Pora roku z październikiem
2. Nazwisko księdza Marcina
3. Kolor płatków róży
4. Kolor tła
5. Kolor listków między płatkami
6. Kolor serca
7. Święto z tortem i świeczkami
8. Ile lat minęło od ważnych wydarzeń?
9. Kolor zewnętrznego okręgu

