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Hasło miesiąca: Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry,
rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego
biedakami! Iz 49, 13
Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon
wypełnił. Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie
inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość
bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc,
że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze
zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy
uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Rz 13, 8-12
Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką i podarował mi odrobinę życia,
wykorzystałbym ten czas najlepiej jak potrafię.
Siostry i bracia w Chrystusie,
w ten sposób rozpoczyna się pewien list przypisywany pisarzowi Gabrielowi Garcii
Marquezowi. Ten list miał być rozesłany do przyjaciół noblisty w chwili, kiedy jego życie
zaczęło chylić się ku końcowi, kiedy zdiagnozowano u niego bardzo poważną chorobę
nowotworową. Do dzisiaj są kontrowersje, czy Marquez faktycznie napisał ten tekst, którego
większy fragment przytoczę później, ale nie jest to takie istotne. Przytoczyłem ten tekst,
ponieważ czytając dzisiejszy fragment Listu do Rzymian, dzisiejszy tekst kazalny, nie
mogłem wyzbyć się wrażenia, że Apostoł Paweł również wprowadza w nim bardzo
wyraźną cezurę czasową, która w założeniu ma coś zmieniać. Pisze, że dotarliśmy do takiego
momentu w życiu, do takiego momentu w roku liturgicznym, po przekroczeniu którego
mamy otaczać się jakby nową jakością. Godzina wybiła. Stało się. Przyszedł czas. Tak pisze
Paweł: A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili,
albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie.
To słowo „teraz” jest niezwykle znaczące i ważne. To słowo znaczy, że ten czas zmiany nie
jest gdzieś przed nami, nie leży w bliżej nieokreślonej przyszłości, nie będzie ani później, ani
gdzie indziej, ale właśnie teraz. Nastał… i ma coś zmienić. Ma oddziaływać. Żebyśmy później
nie żałowali, że minął, a z nami nic po nim nie pozostało. I staniemy tak jak Marquez,
spoglądając na czas za nami, zastanawiając się, co byśmy zmienili, gdybyśmy jakimś cudem
uzyskali jeszcze jedną ku temu szansę. Jeszcze jeden raz
Jeśliby Bóg zapomniał przez chwilę, że jestem marionetką i podarował mi odrobinę życia,
wykorzystałbym ten czas najlepiej jak potrafię.
Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale na pewno

przemyślałbym wszystko, co powiedziałem.
Oceniałbym rzeczy nie ze względu na ich wartość, ale na ich znaczenie.(…)
Szedłbym, kiedy inni się zatrzymują, budziłbym się, kiedy inni śpią.
Gdyby Bóg podarował mi odrobinę życia, ubrałbym się prosto, rzuciłbym się ku słońcu,
odkrywając nie tylko me ciało, ale moją duszę. Przekonywałbym ludzi, jak bardzo są
w błędzie, myśląc, że nie warto się zakochać na starość. Nie wiedzą bowiem, że starzeją się
właśnie dlatego, iż unikają miłości!
Dziecku przyprawiłbym skrzydła, ale zabrałbym mu je, gdy tylko nauczy się latać
samodzielnie.
Osobom w podeszłym wieku powiedziałbym, że śmierć nie przychodzi wraz ze starością,
lecz z zapomnieniem (opuszczeniem).
Tylu rzeczy nauczyłem się od was, ludzi... Nauczyłem się, że wszyscy chcą żyć na
wierzchołku góry, zapominając, że prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie
wspinania się na górę. (…)
Nauczyłem się, że człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce
mu pomóc, aby się podniósł.
Jest tyle rzeczy, których mogłem się od was nauczyć, ale w rzeczywistości na niewiele
się one przydadzą, gdyż, kiedy mnie włożą do trumny, nie będę już żył.
Mów zawsze, co czujesz, i czyń, co myślisz.(…)
Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj
patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli
się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden
uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie.
Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś
mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni.
Teraz jest czas!
To są piękne słowa, które myślę, że mogą stanowić swoiste credo życiowe wielu ludzi.
Mówią pięknie o zaangażowaniu, o wzajemnej miłości, o przyjaźni – takiej prawdziwej,
nieudawanej przyjaźni. Ale jest w nich również coś niepokojącego. Coś, co może
wprowadzać w konsternację. Autor swoich własnych słów nie wypełnił. Nie sprawdził na
własnej skórze. To są wskazówki na życie, które wynikają z pustki. Nie z bogactwa
doświadczenia wzajemnej miłości, ale z przygnębiającej myśli, jak tego doświadczenia było
w moim życiu mało. Jak bardzo mi tego wszystkiego brakowało. Jaki byłem ubogi w tym
okazywaniu swoich uczuć innym… dlatego, gdybym miał drugą szansę, jeszcze trochę czasu,
nowe rozdanie, wtedy moje życie potoczyłoby się inaczej. Ale ile razy faktycznie mamy na
to szansę? Jak często się to zdarza?
Siostry i bracia w Chrystusie, wraz z dzisiejszą niedzielą wchodzimy w błogosławiony
czas Adwentu. Czas, który może nam się pięknie kojarzyć z oczekiwaniem, z wzajemną
otwartością, z miłością, ciepłem, naprawianiem siebie… bo coraz bliżej nas jest prawdziwa
światłość, która oświeca każdego człowieka. Adwent, ten moment oczekiwania na Jezusa
Chrystusa, który przybliża nas do Świąt, prawie zawsze i prawie wszystkim dobrze się
kojarzy. Ale to także są tylko słowa. Słowa, które jeżeli nie zostaną poparte jakimś ruchem,
czynem, to po świętach będziemy mogli jedynie spojrzeć za siebie i pomyśleć, gdybyśmy
mogli przeżyć Adwent jeszcze raz… to bylibyśmy bardziej otwarci, prawdziwie kochający,
wrażliwi – tak jak widzi nas Apostoł Paweł. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości
wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Gdybyśmy mieli tę jedną
szansę cofnięcia się w czasie. Ale nie mamy. Szkoda.
Adwent to niestety coraz częściej jedynie okazja marketingowa. Szał zakupów pod znakiem
migającej plastikowej chińskiej gwiazdki. To ciągła pogoń i wieczny pośpiech. Trochę czasem
zapominamy, że przygotowanie na przyjście Zbawiciela to nie znaczy załatwienie wszystkich
spraw w pracy, aby na święta był spokój i obkupienie wszystkich prezentami, najlepiej
czymś z promocji.
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Adwent to święto naszych wzajemnych relacji. Budowania miłości, sympatii i współczucia.
Tak przygotujemy się najlepiej na ten magiczny moment, kiedy świat na chwilę się
zatrzyma, aby zobaczyć co wydarzyło się w betlejemskiej stajence. Nie pytajmy, co Adwent
może wnieść w nasze życie, w nasze domy i rodziny, ale zastanówmy się u progu tego
błogosławionego czasu, co my możemy wnieść w Adwent. W nasz wspólny, jedyny,
niepowtarzalny Adwent. Co możemy zrobić, aby nie był czasem pustych deklaracji i słów
bez przełożenia na nasze życie, ale czasem wzrostu, działania, miłości. Niech to nas
przepełnia w Adwencie i niech na koniec raz jeszcze przemówi Apostoł Narodów: A to
czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem
teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się
przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.
Błogosławionego i prawdziwego Adwentu!
AMEN
ks. Paweł Meler – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Warszawskiej

Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan.
I spiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie
(Łk 2, 15b-16).
Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,
Szanowni Państwo!
Pragniemy tą drogą przekazać serdeczne pozdrowienia wraz z najlepszymi
życzeniami na zbliżające się Święta Godowe.
Niechaj szczególne przeżycia związane z Wigilijnym Wieczorem i świętym czasem
Narodzenia Pańskiego będą dla nas wszystkich źródłem nowych sił duchowych na
dalsze dni oraz satysfakcji wynikającej z wzajemnych relacji z naszymi najbliższymi.
Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt. Niechaj narodzony i obecny
z nami Zbawiciel – Jezus Chrystus – swoim światłem rozjaśnia ścieżki naszego życia,
umacniając w nas dobro, a umysły i serca napełniając odwagą do zmagania się
z wszelkimi życiowymi wyzwaniami.
Na każdy dzień Nowego 2016 Roku życzymy dobrego zdrowia, duchowego pokoju,
wielu budujących doświadczeń oraz Bożego Błogosławieństwa.
ks. dr Dariusz Chwastek
proboszcz

Paweł Niemczyk
prezes Rady Parafialnej

Warszawa, Boże Narodzenie A.D. 2015
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CO NOWEGO W EKUMENII
Wydarzeniem znaczącej miary w skali faktów ekumenicznych była niewątpliwie niezwykle
interesująca i owocna wizyta papieża Franciszka w ewangelicko-luterańskim kościele w Rzymie, która
miała miejsce w dniu 15 listopada 2015 roku. A także papieskie słowa, jakie tam padły.
Papieska wizyta odbyła się na zaproszenie ks. Jens Martin Kruse’a, proboszcza tej parafii. Ks. Kruse
powitał papieża przed drzwiami kościoła Zbawiciela w Rzymie, jedynego kościoła luterańskiego w
Wiecznym Mieście. Na początku nabożeństwa papież odpowiedział na trzy pytania zadane przez
członków parafii – przez 7-letniego chłopca i dwie kobiety. Chłopiec zapytał papieża, co najbardziej
podoba mu się w byciu papieżem. Franciszek odpowiedział, że najbardziej lubi być duszpasterzem.
Drugie pytanie zadane przez luterankę, która jest żoną katolika, dotyczyło małżeństw wyznaniowo
mieszanych i wspólnej Eucharystii. Kobieta chciała wiedzieć, co oni jako małżeństwo, mogą uczynić,
aby otrzymać razem Komunię podczas Wieczerzy Pańskiej. Papież przyznał, że on też pyta teologów,
czy współudział w Wieczerzy Pana ma być uwieńczeniem drogi, czy też może pokarmem na wspólną
drogę? „Jest prawdą, że w pewnym sensie współuczestniczyć oznacza, że nie ma między nami różnic,
że mamy tę samą doktrynę. Ale pytam się: czyż nie mamy tego samego chrztu? A jeśli mamy ten sam
chrzest, to musimy iść razem. Pani jest świadectwem głębokiej wspólnej drogi, bo jest to droga
małżeńska, rodzinna, droga ludzkiej miłości i wspólnej wiary, nieprawdaż? […] Na pani pytanie mogę
odpowiedzieć tylko pytaniem: co może Pani razem ze swym mężem uczynić, ażeby Wieczerza Pańska
towarzyszyła wam na jej drodze? Jest to problem, na który każdy musi odpowiedzieć. Mówił mi
pewien zaprzyjaźniony pastor: «Ależ my wierzymy, że Pan jest tam obecny. I wy wierzycie, że Pan jest
obecny? Gdzie jest różnica?». «W wyjaśnieniach, w interpretacji». Życie jest większe niż wyjaśnienia
i interpretacje. Zawsze odnoście się do chrztu: «Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan», jak mówi św.
Paweł. Wyciągnijcie z tego wnioski. Ja nigdy nie odważyłbym się dać pozwolenia, bo nie należy to do
moich kompetencji. Jeden chrzest, jeden Pan, jedna wiara. Porozmawiajcie z Panem i idźcie naprzód!
Ja nie odważę się powiedzieć nic więcej” – powiedział papież Franciszek.
Papież miał wygłosić przygotowane wcześniej kazanie na perykopę biblijną z 25. rozdz.
Ewangelii Mateusza, jednak postanowił odłożyć napisane kazanie i zaimprowizował medytację na
temat tekstu rozważanego w dniu 15 listopada w większości Kościołów luterańskich na świecie.
Musimy się wzajemnie przeprosić za skandal podziału. Wybór, przed którym stoją chrześcijanie
wszystkich wyznań, jest ten sam: na Sądzie Ostatecznym nasz Pan nie będzie pytał, czy ktoś chodził
na mszę lub czy otrzymał dobrą katechezę, ale czy służył…. Wprawdzie niektórzy podkreślają
dogmatyczne różnice, to jednak nadeszła godzina ’POJEDNANEJ RÓŻNORODNOŚCI’, pojednania
w Panu, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale po to aby służyć…. – zakończył papież
Franciszek.
Z kolei w rękopisie kazania papież Franciszek
stwierdzał, że istotne jest odważne i uczciwe
docenienie zamiarów reformatora Marcina Lutra
w kontekście paradygmatu Ecclesia semper
reformanda, odnoszącego się nie tylko do czasów
Reformacji, ale i okresu znacznie wcześniejszego,
„mężczyzn i kobiet inspirowanych przez moc Ducha
Świętego.” Papież Franciszek podkreślił, że wspólny
dokument „Od konfliktu do komunii” zredagowany
z okazji zbliżającego się jubileuszu 500-lecia
Reformacji jest niezwykle obiecującym elementem
na wspólnej drodze. Jednocześnie papież zaprosił
luteranów do włączenia się w ogłoszony
w Kościele rzymskokatolickim Rok Miłosierdzia.
W prezencie od luteranów papież Franciszek otrzymał wieniec adwentowy. Biskup Rzymu podarował
parafii luterańskiej symboliczny prezent, nawiązujący do wcześniejszych słów o wspólnej Eucharystii –
kielich komunijny.
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Podczas nabożeństwa kilkakrotnie modlono się w intencji pokoju i ofiar zamachów terrorystycznych
w Bejrucie i w Paryżu.
Osobiście, pragnę wierzyć, że budujące słowa papieża Franciszka nie są kurtuazją, ten papież
nie robi niczego ‘na pokaz’, jest człowiekiem autentycznym. Natomiast moje rozterki sprowadzają się
do aktualnej sytuacji kościołów protestanckich na Zachodzie.
Mam poważne wątpliwości, czy hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego, z kardynałem Kurtem
Kochem stojącym na czele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan zechcą jednoczyć się,
nawet w tej „pojednanej różnorodności”, ze wspólnotami protestanckimi, które ulegając liberalnej
teologii (i nurtowi permisywizmu w kwestiach etyki), ochoczo akceptują ordynację kobiet, a w krótki
czas po niej — ordynację osób homoseksualnych na urząd duchownych, a także udzielają
błogosławieństwa parom jednopłciowym. Papież Franciszek, a także całe prawosławie mówi wyraźne
NIE wyświęcaniu kobiet i udostępnianiu tzw. Urzędu Nauczycielskiego kobietom. W moim osobistym
odczuciu wiary nie wolno rezygnować z idei Jedności Chrześcijan — do czego zobowiązują nas słowa
Jezusa Chrystusa: 'Aby byli jedno’ — na rzecz idei ordynowania kobiet.
Iwona Badowska

„z prac Rady Parafialnej...” grudzień 2015
W ostanim okresie Rada Parafialna odbyła 2 posiedzenia robocze, 1 posiedzenie z Komitetem
Parafialnym i 1 wspólne z Radą Parafii Św. Trójcy i Kolegium Kościelnym Parafii EwangelickoReformowanej.
Posiedzenie z Komitetem Parafialnym miało charakter informacyjno-adwentowy. Omówiony został
stopień realizacji tzw. Zamierzeń Rady w związku z upływem 1/3 kadencji Rady. W szczególności
zostały omówione zagadnienia związane z oddaleniem pozwu Parafii w sprawie przywrócenia dojazdu
od ul. Batorego, obecna sytuacji finansowa parafii, oraz inne sprawy bieżące. Następne spotkanie
w roku 2016 będzie spotkaniem sprawozdawczym.
W sprawie parkingu MSW: po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku sądowego oddalającego
pozew Rada zasięgnęła opinii Komitetu Parafialnego oraz uzyskała rekomendację Kancelarii Prawnej.
Po przeanalizowaniu sytuacji Rada odstąpiła od złożenia apelacji do Sądu Okręgowego.
Zakończone zostały wszelkie prace oraz formalności geodezyjne związane z wymianą przyłącza
centralnego ogrzewania. Obecnie Rada zbiera informacje i oferty na dozbrojenie węzła cieplnego w
automatykę, co pozwoli zoptymalizować koszty centralnego ogrzewania w parafii.
Trwa postępowanie geodezyjne w sprawie sprostowania granicy działek parafialnych, projekt podziału
działki został pozytywnie zaopiniowany przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy.
W sprawie działki parafialnej w Gostyninie Rada Parafialna przystąpiła do pozyskiwania dodatkowych
dokumentów w tej sprawie, które winny zostać uwzględnione przy ponownym rozpatrywaniu
sprawy przez Wojewodę Mazowieckiego. Na dzień dzisiejszy gotowy jest wykaz synchronizacyjny
działek, z którego wynika, że działka parafialna, o której prawo własności się ubiegamy, jest tożsama
z jedną z działek zakupionych w latach 30 ubiegłego wieku przez Parafię Ewangelicko-Augsburską
w Gostyninie.
W sprawie cmentarza w Nowym Dworze Mazowieckim: parafia podpisała umowę przedwstępną
darowizny z Konsystorzem. Pozwoli to Konsystorzowi na wszczęcie procedury przejęcia terenu
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cmentarza od miasta, a następnie na przekazanie Parafii. Według wstępnych informacji formalności
potrwają minimum 1 rok.
Od 11 października 2015 w kościele trwa wystawa autorstwa pani Marii Kaucz poświęcona
nieistniejącej obecnie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na życzenie parafian oraz innych zainteresowanych termin ekspozycji został przedłużony do końca
grudnia 2015. Rada przewiduje w kolejnych latach kontynuację wystawy, w postaci ekspozycji
poświęconej pozostałym nieistniejącym obecnie parafiom z okolic Warszawy, takim jak m.in. Stara
Iwiczna, Warka, Góra Kalwaria, Radzymin.

Paweł Niemczyk

Relacja z adwentowego nabożeństwa rodzinnego z dnia 29.11.2015 r.

O tym jak rozpoczęliśmy Rok Kościelny
„Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”. Tym hasłem
tygodnia, wyjętym z Księgi proroka Zachariasz w pierwszą niedzielę Adwentu – 29 listopada
– ks. Dariusz Chwastek przywitał zebranych w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Tego
dnia w naszym kościele miało miejsce nabożeństwo rodzinne, na którym zaprezentował się
niezastąpiony chór parafialny oraz po raz pierwszy wystąpił powstający dopiero chór
młodzieżowy.
Chór młodzieżowy, zwany także „zespołem młodzieżowym” jest złożony ze
studentów oraz młodzieży z naszej Parafii. Jego członkowie uczestniczą w spotkaniach
młodzieży licealnej i studenckiej w domu parafialnym w piątki o godz. 18. Prowadzeniem
zespołu trudni się Marta Dziubińska, która wykazuje się wielkim zaangażowaniem
i cierpliwością na każdej z prób.
Ze względu na odbywający się w naszej Parafii Diecezjalny Zjazd Młodzieży
Ewangelickiej część uczestników zjazdu dołączyła do debiutanckiego występu chóru
młodzieżowego. Inni uczestnicy Zjazdu wzięli czynny udział w przebiegu liturgii, czytając
teksty oraz zmawiając modlitwy.
Kazanie wygłosił ks. Paweł Meler, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Podstawą
kazania był tekst wyjęty z Listu do Rzymian (z 13 rozdziału, wersety od 8 do 12). Zachęcał,
byśmy w trakcie rozpoczynającego się Adwentu na nowo doświadczyli Chrystusa, byśmy
nie zmarnowali tego wyjątkowego czasu. Ponadto podkreślił, że właśnie „teraz” jest czas na
zamianę swojego życia – nie jest on już za nami, ani nie leży w nieokreślonej przyszłości. Na
koniec wezwał nas wszystkich do odbudowy relacji, miłości i współczucia dla drugiego
człowieka, aby przyjście Chrystusa nie było pretekstem do odpoczynku, lecz inspiracją do
działania.
Po nabożeństwie jak zwykle czynna była kawiarenka, którą zgodnie z nową
tradycją w ostatnią niedzielę miesiąca prowadzi młodzież parafialna.
Sebastian Madejski
„Nasza Parafia” grudzień 2015 roku
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Opłatek
Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu –
i nikt z nimi słowa nie zamieni
nie zaprosi do swego domu.
Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić
i życz szczęścia całemu światu:
niech się wszystkie serca rozweselą.
(Z.Kunstman: „W Dzień Bożego Narodzenia”)
Dzielenie się opłatkiem to stary zwyczaj, który powstał w dawnych wiekach na południu
Europy. Wtedy to duchowieństwo i wierni obdarowywali się nawzajem eulogiami –
chlebem nieofiarnym. W Polsce jednak przekształcił się w zwyczaj szczególny i niemal
mistyczny i nie dający się wytłumaczyć ani argumentami rozumowymi, ani obyczajowymi
czy nawet religijnymi. Stał się najważniejszym momentem polskiej wigilijnej wieczerzy i nie
jest znany w innych krajach. Z dawnych czasów eulogii -kiedy kościoły posyłały sobie
poświęcone chleby — wywodzi się też zapewne polski zwyczaj posyłania opłatka bliskim,
nieobecnym przy stole wigilijnym. Najstarsze zachowane opłatki pochodzą z XVII wieku i są
bezcennymi dokumentami obyczajowymi, architektury (przedstawiają kościoły, zamki
a nawet całe miasta). Wyrabiano je przede wszystkim przy kościołach i klasztorach, lejąc
bardzo rzadkie ciasto pszenne w żelazne foremki z rysunkami rżniętymi na ich ściankach.
Prześcigano się w misternych rysunkach i oryginalnych wzorach. W Warszawie
najcenniejsze były z kościoła Bernardynów. Takimi dzielono się m.in. u Szopenów na
Krakowskim Przedmieściu.
Do dzisiaj zachował się zwyczaj ozdabiania paczek opłatków. Poszczególne porcje przepasuje
się kolorowymi papierowymi opaskami przedstawiającymi sceny szopki betlejemskiej lub
pokłon Trzech Króli. Niegdyś opaski spinano z wierzchu misternie wycięta złotą lub srebrną
gwiazdą.
Dzielenie się opłatkiem rozpoczynał zawsze
pan domu a w jego zastępstwie najstarszy
syn. Każdy z obecnych musiał ułamać
u drugiego kawałek, składając życzenia
i żegnając się krzyżem. Dopiero potem
można było zasiąść do stołu.
Po wieczerzy zawsze zostawało wiele
opłatków. Kiedy jeszcze do Polski nie dotarł
zwyczaj dekorowania drzewka, u powały
wieszano gwiazdki z różnokolorowych
opłatków, a z resztek robiono tzw. „światy”
lub „wilijki”, które były główną ozdobą wigilijnych podłaźników. Te „światy” przyjęły się
najpierw w szlacheckich dworach, by stamtąd przedostać się na polska wieś.
Jolanta Janowska
(Materiał przygotowano na postawie publikacji „Polska Wigilia” Hanny Szymanderskiej)
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Parafialne choinki, czyli „Święta Bożego Narodzenia” w naszej parafii
w latach powojennych
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia skłaniają mnie, do przypomnienia jak organizowane
były choinki dla dzieci z naszej parafii w latach powojennych. Nim jednak je opiszę, parę słów
poświęcę samym lekcjom religii i nabożeństwom, które zapamiętałem w miarę dobrze. Wiem, że były
jakieś tam niesnaski wśród parafian wynikające z organizacji samego kościoła, a raczej podziału obu
parafii, I-szej, niemającej długo jeszcze odbudowanej świątyni – kościoła Świętej Trójcy i naszej.
Jednak to były sprawy dorosłych, głównie duchownych; przedwojennego kapelana ks. płk Feliksa
Gloeha i ks. mjra Karola Messerschmidta, naszego pierwszego proboszcza cywilnej parafii, po
odbudowie tego kościoła (II Parafia E-A w Warszawie). W tym właśnie czasie zacząłem uczęszczać do
tutejszej Szkółki Niedzielnej. Wtedy nasz kościół nie nosił jeszcze miana Wniebowstąpienia Pańskiego,
ale też i jego adres z pozoru był inny: ul. Puławska 4/6.
Nie dysponowaliśmy budynkiem parafialnym, bo ten nie został nam oddany przez władze,
które zadecydowały, że będzie on mieścił „nasłuch ambasad państw zachodnich”. Mieliśmy w tym
czasie dwa stareńkie baraki, pamiętające czasy Wystawy Nasiennej zorganizowanej na pobliskim
Torze Wyścigów Konnych, zajmującym przed wybuchem II wojny teren od pl. Politechniki wzdłuż ul.
Polnej, po enklawę parkową przed naszym kościołem. Do wojny żwirowa aleja oddzielała teren
kościoła od stajni toru wyścigowego, który na Służewiec przeniósł się dopiero w sierpniu 1939 r.
Z tamtego, odległego czasu pochodziły dwa baraki, które naszemu kościołowi przypadły w udziale
jako spuścizna po wspomnianej wystawie. Pierwszy, mieścił dwa bezdomne po minionej wojnie
ewangelickie gimnazja: Królewny Anny Wazówny (żeńskie) i Mikołaja Reja (męskie), po ich likwidacji
barak został rozebrany. W drugim znalazła się kancelaria parafialna, sala katechetyczna i pokój dla
księdza, ten dotrwał już do czasu budowy obecnego domu parafialnego.
Nasz kościół podczas niedzielnych nabożeństw bywał zwykle mocno zatłoczony, nierzadko
brakowało w nim miejsc siedzących dla wiernych. Ław było tyle co teraz, bo to te same ławy
przywiezione po odbudowie świątyni z jakiegoś zlikwidowanego kościoła ewangelickiego w Jeleniej
Górze (d. Hirschberg). Zasadą było, że w tych powojennych latach pierwsze osoby zajmujące miejsca
w ławkach przesuwały się zwykle do końca, żeby nie blokować dojścia do miejsc tym przybywającym
do kościoła nieco później. Szarmanccy panowie ustępowali miejsca paniom, które certując się –
dziękowały i niby odmawiały, zajmując jednak pospiesznie zwolnione miejsca. Od początku
nabożeństwa w naszym kościele bywały zwarte, trwały zwykle dobrą godzinę. Zdecydowanie inaczej
było w Świętej Trójcy, zarówno w tym nieodbudowanym jeszcze tamtejszym kościele, jak i w sali,
gdzie ciągnęły się jak istny soliter. Nie muszę dodawać, że dla dzieci bywało to dużą niedogodnością,
bo trudno je było utrzymać spokojnie siedzące. Zdecydowanie nie lubiłem jazd na Królewską, jak to się
u nas w domu mówiło.
Lekcje religii w naszej parafii, w dwóch grupach wiekowych, prowadziła katechetka — pani
Alicja Taflińska, na co dzień pracownik Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Bibilijnego
mającego swoją siedzibę nieprzerwanie od 1841 r. przy warszawskim Nowym Świecie.
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Czasem zastępował ją ks. proboszcz — Karol Messerschmidt. Zapamiętałem te lekcje jako bardzo
ciekawe, uczyliśmy się m.in. czytania fragmentów tekstów ze Starego i Nowego Testamentu, co było
ważne dla podnoszenia umiejętności czytania w ogóle. Uczyliśmy się również form dyskusji, bo
poszczególne zagadnienia były szczegółowo omawiane. I ta umiejętność bywała później przydatna
w szkole, pozbawiała nas tremy przy publicznej wypowiedzi. Dyktowane do zeszytów notatki z tych
lekcji bywały lakoniczne, ale bardzo precyzyjne. Po zakończeniu religii p. Taflińska odprawiała w sali
katechetycznej nabożeństwo przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Za ołtarz służył postawiony na
wąskim stole, oparty o zasłonięte okno, obraz: Chrystus w ogrójcu, wiszący obecnie po prawej stronie
w kościele w zmienionej, barokowej ramie.

Czas poprzedzający Boże Narodzenie był na religii podporządkowany przygotowaniu szopki,
w której różne role mieliśmy my, uczestnicy niedzielnych lekcji. Ci, co nie otrzymali roli w jasełkowym
występie, deklamowali okolicznościowe wiersze i ćwiczyli słowa kolęd śpiewanych później publicznie
podczas choinkowej imprezy. Było podniośle i uroczyście, nade wszystko nastrojowo. Sama choinka,
ustawiona w największej sali baraku, służącej na co dzień za kancelarię, sąsiadowała z potężnym
fortepianem, darem kogoś z parafian, była zawsze bogato ubrana, w tym cukierkami Wedla
powieszonymi na kolorowych nitkach. Po prześpiewaniu ostatniej kolędy można było sobie te cukierki
zdjąć z choinki. Na choince paliły się świeczki, nie elektryczne lampki, te jeszcze nie były tak
spopularyzowane. Bezpieczeństwa rozjarzonej świeczkami choinki pilnowało zwykle parę dorosłych
osób. Ważnym momentem było odpalanie zimnych ogni przynoszonych zwykle przez nas dzieci.
Pamiętam, że w latach pięćdziesiątych zacieśniła się między naszą parafią a parafią metodystyczną
swoista więź i niektóre uroczystości, w tym i choinki, odbywały się odtąd na ul. Mokotowskiej,
w kamienicy Metodystów słynnej ze szkoły języka angielskiego.
Tadeusz Wł. Świątek
I l u s t r a c j e:
1. Choinka w parafii. Zdjęcie ze zbiorów autora (1953).
2. Dom Metodystów u zbiegu ul. Mokotowskiej i Pl. Zbawiciela. Zdjęcie ze zbiorów autora (1938).
„Nasza Parafia” grudzień 2015 roku
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Spotkanie na Chmielnej
20 listopada o godzinie 18.00 w Centrum Społeczności
Żydowskiej przy ulicy Chmielnej 9a w Warszawie odbyło się
spotkanie, na które zostały zaproszone dzieci z naszej parafii
wraz z rodzicami i katechetką.
Zostaliśmy zaproszeni przez animatorów współczesnej kultury
żydowskiej w ramach międzynarodowego projektu „American
Jewish Joint Distribution Committee”, nastawionego na
współpracę różnych mniejszości.
Zamierzeniem organizatorów i celem spotkania było dążenie
do nawiązania kontaktów, które zaowocują wzajemnym
poznaniem się przedstawicieli społeczności żydowskiej,
chrześcijańskiej i muzułmańskiej oraz wspólnym działaniem
dla siebie nawzajem, jak i miasta, w którym żyjemy. Polski
tytuł projektu: „Nie chcemy być postrzegani jako wrogowie”.
Spotkania przy Chmielnej odbywają się jeden raz
w miesiącu i mają charakter warsztatów tematycznych.
W tym przypadku były to warsztaty kulinarne, na których
zaproszeni
goście
wraz
z gospodarzami
wspólnie
przygotowywali, a później spożywali ugotowane przez siebie
potrawy charakterystyczne dla danej mniejszości. Były to
więc żydowskie placki ziemniaczane o nazwie lakes, zupa
rodem z Azerbejdżanu oraz pierogi z kapustą i grzybami.
Po miłym powitaniu, ubrani w kuchenne fartuchy,
przystąpiliśmy do pracy. Nasze działania dały wspaniały efekt.
Zapachy wypełniły całe pomieszczenie.
Gdy już wszystko było gotowe, odbyła się wspólna kolacja, do której zasiedliśmy jako zintegrowani
stołownicy.
Kolacja szabasowa (piątek jest dla Żydów szczególnym, uroczystym wieczorem) rozpoczęła się
praktykowanymi przez naszych gospodarzy modlitwami: przy zapalaniu świecy, modlitwą nad winem
i modlitwą nad chałką.
Była to piękna chwila.
Nasi uczniowie, którzy na lekcjach religii pozyskują pewne wiadomości na temat tradycji i zwyczajów
Narodu Wybranego, mieli okazję przeżyć taki wieczór w praktyce.
Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie nas do Centrum Społeczności Żydowskiej. Takie inicjatywy
bardzo zbliżają ludzi i dają okazję do poznania się i niwelowania uprzedzeń. W takich sytuacjach
uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, mamy takie same marzenia
i problemy. Obecność dzieci na takich spotkaniach to ważny aspekt wychowawczy na przyszłość, gdyż
to one za jakiś czas będą układały relacje z innymi ludźmi.
Gdy nasz wspólny wieczór dobiegał już końca, przy pożegnaniu zaprosiliśmy przedstawicieli
społeczności żydowskiej i muzułmańskiej do naszej parafii. Dobrą okazją do zaprezentowania
fragmentu naszego życia parafialnego będzie spotkanie choinkowe 20 grudnia, kiedy to nasi uczniowie
wykonają krótki świąteczny program artystyczny. Zaproszenie zostało z wdzięcznością przyjęte. Mamy
nadzieję, że będzie to dobra okazja do rozmów i nawiązania bliższych, sympatycznych kontaktów.

Katarzyna Folgart
„Nasza Parafia” grudzień 2015 roku
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Słodki przysmak ewangelików
http://www.beskidzka24.pl/artykul,slodki_przysmak_ewangelikow,27995.html

Łamanie się opłatkiem, połączone ze składaniem świątecznych życzeń, to nieodłączny element
wieczerzy wigilijnej w Polsce. To piękny i wymowny zwyczaj, wyraz dobrej woli i wzajemnej
życzliwości, jakie powinny łączyć wszystkie zasiadające do świątecznego stołu osoby. Symbol
pojednania i przebaczenia, znak przyjaźni i miłości.
Na stołach ewangelików na Śląsku Cieszyńskim obok opłatków leżą zawsze szulki. Bez nich luteranie
nie wyobrażają sobie wigilii. Szulki to opłatki, ale w nieco innej formie, bo... zrolowane. Od swoich
tradycyjnych odpowiedników różnią się smakiem – są słodkie, gdyż zawierają w sobie miód
i cynamon. Dzięki tym składnikom nabierają ciepłego jasnobrązowego koloru. Są przysmakiem nie
tylko dzieci, ale i dorosłych. Niektórzy podczas jedzenia zamaczają je w miodzie.
Ciasto, z którego powstają słynne szulki, jest proste do zrobienia, bo podobne do naleśnikowego.
Składa się z mąki, masła, jajek, cukru, mleka oraz wspomnianych wcześniej cynamonu i miodu,
koniecznie od dobrego pszczelarza. Gorzej natomiast
z samym pieczeniem, gdyż niezbędna ku temu jest
specjalna forma, na którą wylewa się małe porcje
masy. Po upieczeniu cieniutkie jak papier ciasto zwija
się na gorąco. Rolowanie – czyli w gwarze szulanie –
nie jest łatwym zajęciem i wymaga dużej wprawy.
Piekące palce ciasto trzeba zwijać bardzo szybko, żeby
nie zdążyło ostygnąć i stwardnieć.
Szulki, podobnie jak opłatki, piekli u ewangelików
kościelni. Dziś robią to już bardzo rzadko, a to zadanie
parafie powierzają najczęściej firmom zewnętrznym.
W niektórych domach ostały się stare żeliwne formy
potrzebne do ich wypieku, zastąpione obecnie przez
elektryczne urządzenia. Jedną z nich przechowuje
Halina Chmielarczyk z Cieszyna, córka Andrzeja
i Anny Wowry, którzy przez pół wieku pełnili funkcję
kościelnych w ewangelickim kościele Jezusowym.

– Ta forma ma 200 lat. Moi rodzice odziedziczyli ją po poprzednim kościelnym – mówi pani Halina.
Najważniejszym elementem jest prostokątna forma, z jednej strony pokryta grawerem, z drugiej
gładka, przymocowana do kilkudziesięciocentymetrowego ruchomego uchwytu, który umożliwia jej
otwieranie i zamykanie. Taką formę robili kiedyś tylko kowale. Żelazo musiało być twarde i mocno
zahartowane – tak, by opłatek i wzór były idealne. Grawer z motywem religijnym wykuwany był za
pomocą ostro zakończonych nożyków, tak zwanych punktaków.
Kościelni zaczynali piec opłatki już na długo przed Wigilią. Wszystko po to, by parafianie mogli je kupić
u nich w Adwencie. - Pamiętam, z jakim namaszczeniem robiliśmy opłatki i zwijaliśmy szulki. To był
cały rytuał. Czuliśmy na sobie wielką odpowiedzialność, bo przecież dzieło naszych rąk trafiało na
wigilijne stoły wszystkich parafian. Naszej pracy towarzyszyła modlitwa, prosiliśmy Boga o
błogosławieństwo – wspomina pani Halina. Jej ojciec oraz brat byli odpowiedzialni za obsługę formy.
Przez co najmniej dwie i pół godziny trzymali ją na rozgrzanej kuchennej blasze. To był nie lada
wyczyn. Aby ciasto nie przywierało, smarowali żeliwo pszczelim woskiem. Mama nalewała masę. Nie
było to proste, bo jedna łyżka stołowa musiała równomiernie pokryć całą formę. Opłatek opiekało się
po półtorej minuty z każdej strony. Gotowe wigilijne wypieki pakowało się w papier pergaminowy, a
do każdej paczuszki dołączony był wybrany losowo werset biblijny. Wielu ludzi te słowa brało sobie
mocno do serca – odbierało je jako im przeznaczone i specjalnie do nich skierowane przez Boga. Te
wersety towarzyszyły im potem przez cały rok.
szyk

P. S. Szulki są szczególnie popularne na Zaolziu. Równie często można je spotkać zarówno
po polskiej, jak i czeskiej czy słowackiej stronie granicy.
A. G.

Najserdeczniejsze życzenia składamy naszym Jubilatom:
Pani Halinie SZKUDLARZ ur. 5 grudnia
Pani Marii WÓJTOWICZ ur. 10 grudnia
Pani Zofii LEIBRANDT ur. 20 grudnia

Pani Lilianie SZMIT ur. 24 grudnia
Pani Hannie KARWOWSKIEJ 26 grudnia
P. Mieczysławowi WOLFF ur. 27 grudnia

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” J 3:16.
„Te słowa mają nas znowu zapewnić, że Bóg nas nie opuści, Bóg będzie z nami i da nam to,
o co go prosimy. Swój pokój, swoją radość, swoje wielkie błogosławieństwo i swoją łaskę”.
ks. Bogusław Wittenberg
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Drogie Dzieci!

Mija kolejny rok i przed nami chyba najbardziej wyczekiwany,
najprzyjemniejszy okres w roku: Święta Bożego Narodzenia.
Jaka jest ich historia? Warto to sobie przypomnieć.
Cesarz August zarządził, aby spisać ludność. Chciał wiedzieć, ilu ma
swoich poddanych. Józef z Marią ruszyli w drogę. Musieli także być
spisani.

Doszli wieczorem aż do Betlejem, wszędzie już było tłoczno i ciasno.
Nie mogli nigdzie wynająć kąta, aby odpocząć, mieć spokojną noc. Józef
zmęczony i zasmucony odnalazł stajnię tuż za miasteczkiem, to ona
właśnie stała się domem, ona przyjęła Marię z dzieciątkiem.

Noc była niby zwykła, codzienna, światła pogasły, a ludzie zasnęli.
Nie przypuszczali, nie przeczuwali, że Bóg narodził się w ich Betlejem, że
Bóg zstąpił na ziemię jako małe Dziecię.
Tam w stajni ubogiej, Ojciec
i Mateczka kładli do snu małego
Syneczka. Nad małą stajenką
gwiazda
zabłysła,
swym
blaskiem na niebie zajaśniała,
głosząc
Narodzenie
Bożego
Syna. Na bliskich łąkach spali
pasterze, dostrzegli jasność,
brzmiące pieśni, ale nie wiedzieli
co naprawdę się dzieje, czy jawa
to, czy też sen.
Anioł
im
wszystko
opowiedział, więc poszli śpiesznie
powitać narodzonego Pana.

Pierwsza
wiadomość
o Zbawicielu
dana
została
właśnie pasterzom. Tak mocno
świeciła gwiazda betlejemska, że
ciekawość wzbudziła w trzech
mędrcach z dalekich krajów.
Trzej mędrcy ze wschodu, mądre
księgi przeglądali i o narodzeniu
nowego
Króla
przeczytali,
prędko dary swe przygotowali
i w drogę za gwiazdą się udali. A
gwiazda do Betlejem ich
przyprowadziła, gdzie Maria
Jezusa na rękach tuliła. Każdy
mędrzec przed Dzieciątkiem czoło swe skłonił. Mędrcy przynieśli Jezusowi
swe dary: złoto, kadzidło oraz wonną mirrę. Wracając do swych krajów,
ludziom opowiadali, gdzie byli i kogo w Betlejem poznali. W ten sposób
chcieli wszystkie ludzkie serca zaczarować, by w nich Pan Jezus mógł
zawsze królować.

Rozwiąż rebus

Pomóż pasterzom dotrzeć do stajenki

