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Szanowni Państwo,
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Z radością oddajemy do Waszych rąk
nowy, jesienny numer parafialnego biuletynu. Tuż przed okresem wakacyjnym
przygotowaliśmy anonimową ankietę,
którą w lipcu rozprowadzaliśmy drogą
tradycyjną oraz internetową, by w ten
sposób móc się dowiedzieć, jak oceniany
jest nasz informator, a przede wszystkim
jakie są Wasze oczekiwania i preferencje. Bardzo dziękuję za wypełnione i dostarczone ankiety. Każdą z nich starannie
przeanalizowaliśmy. Niektóre zmiany
będące pochodną wniosków z ankiet
wprowadzamy już do bieżącego numeru
biuletynu, a kolejne planujemy wprowadzić do wydania świąteczno-zimowego.
Z satysfakcją chciałbym ogłosić, że udało
nam się zaprosić do współpracy przy
tworzeniu naszej „gazetki parafialnej”
nowe osoby, które wzmocnią nasz zespół w zakresie tekstów pojawiających
się cyklicznie.
Tegoroczna jesień to idealny kontekst na
przypomnienie między innymi wydarzeń
sprzed 500 lat, gdy ks. Marcin Luter jako
młody reformator podjął temat wolności
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chrześcijańskiej. Nieprzypadkowo też
hasło roku 2020 w naszym Kościele dotyczy właśnie tej wolności. Ponadto
w tym numerze podejmujemy pytanie,
czym jest Kościół. Oprócz perspektywy
historycznej i teologicznej nasza uwaga
koncentruje się na współczesnych tematach: wspominamy niedawny okres wakacyjno-urlopowy, a także nawiązujemy
do rozpoczętego nowego roku szkolnego w naszym Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w warunkach trwającej epidemii koronawirusa oraz nowego roku akademickiego. Z kolei na
ostatnich stronach przywołujemy sylwetki naszych drogich Zmarłych, którzy
odeszli w ostatnich miesiącach i tygodniach. Pamiętamy, że wielu z nich przez
lata było filarami naszego życia parafialnego. Jesteśmy wdzięczni za ich zaangażowanie w sprawy naszego zboru i pracę
wykonywaną na rzecz parafii.
Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym
numerze coś interesującego i ważnego
dla siebie. Pozostaję z życzeniem udanej
i miłej lektury!
ks. dr Dariusz Chwastek
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Wierzę, więc jestem... wolny!
Grzegorz Fryda
Mówił więc Jezus do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w Moim
słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli.
Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Dlaczego Ty mówisz: Będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: Zapewniam,
zapewniam was, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik zaś
nie pozostaje w domu na zawsze, syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli,
rzeczywiście będziecie wolni. Ewangelia Jana 8,31–36
Rok 2020 chyba będziemy wspominać
przez długie lata. Co prawda do końca
zostało jeszcze kilka miesięcy, ale już
bardzo wiele się wydarzyło i miało to
wpływ na życie każdego. To było coś,
czego prawdopodobnie w najśmielszych
snach sobie nie wyobrażaliśmy. Bardzo
ciekawie względem tego, co już mogliśmy doświadczyć, brzmi tematyka tego
roku, który został ogłoszony przez Synod
naszego Kościoła „Rokiem Wolności
Chrześcijańskiej”. Zanim przejdziesz do
czytania kolejnego akapitu, spróbuj zadać sobie pytanie: „Czy czuję się wolnym
człowiekiem?”.
Przypuszczam, że spontaniczna odpowiedź wydaje się prosta. Jednak, kiedy
dłużej się nad tym zastanowić, to mogą
pojawić się wątpliwości. Być może
z każdą chwilą zaczyna być ich coraz więcej... Gdy podczas sondy ulicznej zapytano przechodniów, czy czują się wolnymi ludźmi, początkowo mieli problemy z odpowiedzią. Jednak po zastanowieniu się, z reguły, przyznawali, że
tak – czują się wolnymi ludźmi, ponieważ
nikt ich nie ogranicza – mogą robić

i mówić cokolwiek i kiedykolwiek chcą,
nikt nie narzuca im własnego zdania.
Również kierowanie swoją drogą życiową (studia, praca, plany wakacyjne)
jest według tych osób wolnością, z jaką
mają na co dzień do czynienia.
We współczesnym świecie mówi się
także o ograniczeniach, zniewoleniu.
„Tego nam nie wolno”, „tego nie jesteśmy w stanie zrobić”, „to przekracza nasze możliwości”. Nierzadko słyszy się komentarze typu: „Jesteś zbyt słaba(y)”, za
młoda(y), za stara(y), za głupi(a), nie
dasz sobie rady, odpuść”. Zastanówmy
się, kto lub co jest źródłem naszych ograniczeń? Dlaczego możemy czuć się zniewoleni? Niektórzy mogą odpowiedzieć,
że to przez funkcjonujące prawo. Dla innych źródłem ograniczeń będzie brak
pieniędzy lub praca. Jeszcze inni mogą
uważać, że pochodzenie. Znajdą się też
tacy, którzy stwierdzą, że Bóg, wiara, Pismo Święte. Jednak czy właściwie rozumiemy wolność?
Wolność często kojarzona jest ze swobodą, a nawet swawolą – możliwością
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robienia wszystkiego na co ma się
ochotę, bez żadnych ograniczeń, bo one
tylko przeszkadzają w życiu. A człowiek
wolny to „kozak”, „bohater”, który jest
panem swojego życia, decyduje
o wszystkim i nikt nie może mu niczego
narzucać. Być może dlatego współcześnie, kiedy promowana jest indywidualność, wielu ludzi uważa, że wiara w Boga
ogranicza człowieka. Kiedy spojrzymy na
nauczanie Jezusa czy przykazania, to na
pierwszy rzut oka może się wydawać, że
mnóstwo rzeczy, które byśmy chcieli realizować, jest zakazane. Jako ludzie wierzący bardzo często też czujemy przymus
do robienia rzeczy związanych z wiarą,
które w żaden sposób nie sprawiają nam
przyjemności. Jak więc można wtedy
mówić o wolności?
Chyba każdy z nas na jakimś etapie swojego życia spotkał się z różnego rodzaju
grami: planszowymi, ruchowymi, komputerowymi czy sportowymi. Niektórzy
w ten sposób uwielbiają spędzać swój
wolny czas, bo to jest dla nich bardzo odprężające, ale niezależnie od tego,
w jaką grę chcemy grać, wcześniej muszą zostać określone zasady. Dzięki temu
wiemy, w jaki sposób grać i co jest niedozwolone, a przestrzeganie tego oznacza, że prawdopodobnie czeka nas dobra zabawa. Podobnie jest z przepisami
ruchu drogowego. Jeśli zdecydowalibyśmy się wjechać na skrzyżowanie, gdy na
sygnalizatorze jest czerwone światło,
wówczas musimy brać pod uwagę, że to
może źle się dla nas skończyć. Jednak
mimo pewnych niebezpieczeństw czasem zdarza nam się łamać zasady. I, niestety, bardzo często takie postępowanie
utożsamiane jest z wolnością.
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W życiu ludzi wierzących funkcję zasad
spełniają przykazania. Uczymy się ich,
gdy jesteśmy dziećmi i bardzo często
mamy wyobrażenie, że stanowią ograniczenie dla naszej wolności. Wydaje się
nam, że odbierają wszystko co jest fajne.
Jednak one są jak znaki drogowe. Ich
głównym zadaniem jest informowanie
o tym, co jest pożyteczne i ostrzeganie
przed niebezpieczeństwem znalezienia
się w niewoli grzechu. Dlatego najlepiej
trzymać się od niego z dala – na dystans,
aby nas nie zniewolił. Na przykład, kiedy
spojrzymy na ósme przykazanie, możemy zauważyć, że ono chroni nas przed
konsekwencjami kłamstwa, czyli przed
sytuacją, w której zapomnimy, co komu
powiedzieliśmy. Warto podkreślić, że
przykazania nie tylko mówią o tym,
czego nie możemy, ale stanowią także
dla nas szansę. Nie krępują, ale pomagają, bo są Bożym darem, a nie narzędziem do ograniczania naszej wolności.
Takie rozumienie przykazań zupełnie
zmienia punkt widzenia. Potwierdzają to
objaśnienia ks. dr. Marcina Lutra do poszczególnych przykazań, np. jego objaśnienie do piątego przykazania: „Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy
bliźniemu swemu na ciele żadnej szkody
ani krzywdy nie wyrządzali, ale mu pomagali i wspierali go we wszelkich potrzebach cielesnych”. Wskazuje ono
przede wszystkim na to, że obowiązkowy jest szacunek do drugiego człowieka – rób względem siebie to, czego
sam(-a) byś się spodziewał(-a) od innych.
Mały i Duży Katechizm można więc potraktować jako pewnego rodzaju podręczniki chrześcijańskiego życia, które
wskazują, co robić, a czego nie.
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Jednak taka zmiana sposobu postrzegania przykazań jest możliwa tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego – to On
sprawia, że przykazania nie są już obciążeniem, ale praktycznym wyrazem życia
w miłości do Boga i bliźniego. W opisie III
artykułu wiary w Dużym Katechizmie Luter napisał: „Nauka zawarta w przykazaniach nie czyni jeszcze nikogo chrześcijaninem; skoro bowiem nie możemy spełnić tego, czego Bóg od nas żąda, ciąży
nad nami nieustannie gniew Boży i niełaska. Lecz nauka o wierze zwiastuje samą
łaskę, czyni nas pobożnymi i miłymi
Bogu. Przez poznanie jej [Bożej łaski] nabywamy bowiem ochoty i miłości do
wszystkich przykazań Bożych, ponieważ
widzimy tu, jak Bóg całkowicie ze wszystkim, co ma i co może, oddaje się nam,
aby nam pomagać i wspierać nas w spełnianiu przykazań: Ojciec – wszystko
stworzenie, Chrystus – całe swoje dzieło,
Duch Święty – wszystkie swoje dary”.
Wielu ludzi, którzy odkryli właśnie takie
przesłanie Bożych przykazań, dzielą się

swoim doświadczeniem, podkreślając
nowe zrozumienie swojej wolności –
wolności życia z Chrystusem. Ta prawdziwa wolność objawia się w ich nawróceniu.
Każdy wierzący jest całkowicie wolny,
a przykazania, czy też wskazówki Pisma
Świętego pomagają mu w tym. To od
przyjścia Chrystusa na świat przykazania
nie są już obciążeniem, lecz sposobem
praktycznej realizacji życia w miłości do
Boga i bliźniego. Dzieje się tak dzięki
działaniu Ducha Świętego, który kształtuje, napomina i prowadzi nowo narodzonego człowieka. W tym kontekście
warto spróbować sobie odpowiedzieć
na następujące pytania: Czy moja wiara
czyni mnie wolnym/wolną? Czy czuję się
wolny/wolna jako chrześcijanin/chrześcijanka?
Amen.

Dziękczynne Święto Żniw
w liturgii i zwyczaju
Grzegorz Fryda
W pierwszą niedzielę po 29 września
w luterańskim kalendarzu liturgicznym
przypada Dziękczynne Święto Żniw. Takie świętowanie ma swoje korzenie już
w czasach starożytnego Izraela. Wówczas występowały dwa święta. Pierwsze,

to było Święto Żniw, dzięki któremu Izraelici mogli podziękować Bogu za możliwość zasiania pól i prosić Go o błogosławieństwo w późniejszych zbiorach. Drugie, odbywało się pod koniec roku, nazywane było Świętem Zbiorów i było
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podziękowaniem Bogu za to, jakie plony
udało się zebrać. To doskonale wskazuje,
jak ważna w religii Starego Testamentu
była wiara w to, że Bóg daje życie i przy
tym życiu utrzymuje.
Dziś także Dziękczynne Święto Żniw jest
istotnym wydarzeniem w kalendarzu
roku kościelnego, choć niektórym może
się wydawać, że jest to święto rolników.
Owszem, to dla nich jest ważny dzień,
ale ma on dużo szerszy przekaz i dotyczy
każdej osoby wierzącej. Tego dnia przeżywamy wiarę razem z ludem izraelskim,
a także nakaz Jezusa, który mówił żebyśmy modlili się o chleb powszedni, podkreślając to w modlitwie „Ojcze nasz”.
Dziękczynne Święto Żniw jest momentem, kiedy spotykamy się na nabożeństwach, by wspólnie dziękować Bogu za
wszystko, co od Niego otrzymaliśmy
w ciągu minionego roku. Dziękujemy
wówczas za codzienny chleb oraz za
zbiory z pól, ogrodów i lasów, które nas
żywią. Jednak to święto nie ogranicza
nas jedynie do dziękowania za pokarm.
Tego dnia dziękujemy także za nasz dom,
dobytek, rodzinę, władzę, sąsiadów,
a nawet za to, że mamy co na siebie włożyć. Krótko mówiąc, tego dnia możemy
szczególnie docenić to, że Bóg nam błogosławi, dając wiele dóbr, które umożliwiają nam życie. Ważne jest, że każdy
z nas może być Bożym narzędziem,
dzięki któremu On może uposażać innych – tych, którzy nie mieli w życiu tyle
szczęścia, co my. Dlatego w czasie tego
święta Kościół zachęca również do tego,
by dzielić się tym, co każdy z nas ma. Nabożeństwa żniwowe przybierają także
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specjalną formę. Przede wszystkim mają
one charakter dziękczynny, a towarzysząca im zielona barwa liturgiczna podkreśla klimat budowania nadziei opartej
na całkowitej zależności od Boga oraz
pragnieniu, że Bóg wciąż będzie nam
błogosławił. Ołtarz podczas świątecznego nabożeństwa jest przystrojony darami natury: kwiatami, warzywami
i owocami. Pojawiają się również źdźbła
zbóż oraz różnego rodzaju wypieki.
W wielu parafiach nabożeństwo rozpoczyna się od procesjonalnego wejścia –
dzieci i duchownych – z chlebem oraz innymi darami, które są położone na ołtarzu.
Nabożeństwo rozpoczyna się od hasła
tygodnia, czyli fragmentu z Psalmu
145,15: Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich
we właściwym czasie. Przeważnie
oprócz śpiewania dziękczynnych pieśni
nabożeństwo uświetniają występy chórów. Teksty biblijne czytane tego dnia
dobrane są w taki sposób, by podkreślać
znaczenie i klimat tego święta. Można
usłyszeć między innymi przypowieść
o bogatym głupcu z Ewangelii Łukasza,
historię o nakarmieniu czterech tysięcy
z Ewangelii Marka czy też Pawłowe: Kto
skąpo sieje, skąpo też będzie zbierał,
a kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał z 2. Listu do Koryntian.
Po zakończeniu nabożeństwa bardzo
często parafianie spotykają się w domu
parafialnym lub na świeżym powietrzu,
by przy przygotowanym poczęstunku
wspólnie dalej świętować.

Z życia parafii

Jak wygląda teraz życie w parafii?
Grzegorz Fryda
Od marca do końca maja przeżywaliśmy
bardzo trudny i zaskakujący czas – odwołano wszystkie spotkania i nabożeństwa.
Chyba najstarsi parafianie nie pamiętają
takiej sytuacji, żeby nie można było spotkać się w kościele, czy w parafii ze swoimi współwyznawcami. Życie, jakie znaliśmy jeszcze na początku roku diametralnie się zmieniło, ale parafia nadal musi
funkcjonować, choć przestrzegając zupełnie nowych, nieznanych wcześniej zasad.
Chcąc spotykać się na niedzielnych nabożeństwach i tygodniowych spotkaniach w parafii musieliśmy dostosować
się do wszelkich obostrzeń, jakie zostały
ogłoszone na terenie całego kraju.
W związku z tym, jeszcze w okresie, gdy
nie wiadomo było, kiedy będzie można
się spotykać, w parafii zamontowane zostały przepływowe lampy UV. Działają
one w taki sposób, że zasysają powietrze
znajdujące się w pomieszczeniach, naświetlają je promieniami UV i z powrotem je wypuszczają. Ich działanie powoduje, że powietrze się neutralizuje i zabija wirusy i bakterie. Lampy znajdują się
w kościele (6 sztuk) i w każdej sali parafialnej (po 2 lampy na każdą salę), dzięki
czemu możemy czuć się bezpieczniej,
spędzając czas na spotkaniach i nabożeństwach. Oprócz nich, w każdym pomieszczeniu w domu parafialnym znajdują się oczyszczacze powietrza.

Obowiązkowo parafia została wyposażona w bezdotykowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, które znajdują
się przy wejściu do kościoła, do budynku
parafialnego, a także przy salkach katechetycznych. Nasze toalety zaopatrzyliśmy w specjalistyczne mydło dezynfekujące dłonie. Przed spotkaniami, lekcjami
i nabożeństwami systematycznie wietrzone są pomieszczenia. Do tego
wszystkiego dochodzi wymóg noszenia
maseczek w kościele i w małych pomieszczeniach przechodnich. Bardzo
istotną kwestią jest także utrzymywanie
dystansu społecznego. W kościele udostępniona jest co druga ławka. Obserwując ludzi podczas nabożeństwa można
odnieść wrażenie, że kościół jest pełny,
ponieważ zborownicy siedzą niemal we
wszystkich dostępnych ławkach. Przy
wejściu do kościoła wszyscy wchodzący
proszeni są o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko oraz numer telefonu, aby był możliwy kontakt
z nimi, gdyby okazało się, że jednak ktoś
z obecnych ma pozytywny wynik testu
na koronawirusa.
Niestety aktualnie w parafii nie funkcjonuje ani kawiarenka, ani świetlica dla
dzieci. Wynika to przede wszystkim
z braku możliwości bieżącej dezynfekcji
pomieszczeń, urządzeń i przedmiotów,
z których wówczas się korzysta.
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Z życia parafii
Od września uruchomiliśmy funkcjonujący od lat Międzyszkolny Punkt Katechetyczny. W nim również staramy się
przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dlatego, kiedy w sali katechetycznej wymieniają się grupy, to wszystkie stoliki i krzesła są dezynfekowane,
a sala jest wietrzona przez min. 10 minut. Uczniowie, którzy przychodzą na zajęcia nie mogą pożyczać sobie przyborów szkolnych, nie można także używać
akcesoriów ogólnodostępnych. Takie zasady funkcjonują obecnie w szkołach i do
takich zasad musiała przystosować się
także nasza parafia. Uczniowie, którzy
przychodzą na zajęcia przy wejściu mają
także mierzoną temperaturę, aby
wszystkie dzieci w parafii mogły czuć się
bezpiecznie.
Dopiero od 20 września wróciły nabożeństwa połączone ze Spowiedzią
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i Komunią Świętą, za którymi wielu już
od długiego czasu tęskniło. Podczas procesu dystrybucji duchowny, z zasłoniętymi ustami i nosem, podaje komunikant
(opłatek) na rękę zborownika, który
wcześniej zamacza w dzbanie z winem.
Osoby, które chcą przystąpić do komunii
ustawiają się w kolejce, utrzymując dystans społeczny, a przed przystąpieniem
do Stołu Pańskiego zarówno zborownicy, jak i ksiądz muszą zdezynfekować
ręce.
Jest wiele utrudnień, z którymi musimy
sobie teraz radzić, jednak perspektywa
pierwszego półrocza zmieniła nasze postrzeganie życia parafialnego. Wiele
osób otwarcie docenia możliwość spotykania się, budowania relacji i bycia razem. A być może te utrudnienia są w stanie nas jeszcze bardziej zbliżyć do siebie
i scalić?

Z życia parafii

Spotkania młodzieżowe
po „życiu w zamknięciu”
Grzegorz Fryda

Grupa młodzieżowa to pierwsza grupa,
która rozpoczęła spotkania stacjonarne
na terenie parafii po trwającej od marca
izolacji. Korzystaliśmy w tym czasie z pogody, spotykając się na świeżym powietrzu przed kościołem. Tych spotkań bardzo nam brakowało i poczuliśmy ulgę,
kiedy na początku czerwca mogliśmy się
wreszcie zobaczyć. Niestety nasze spotkania nie trwały długo, bo po 3 tygodniach rozpoczęły się wakacje. Zanim
jednak zaczęliśmy myśleć o wypadach na
Mazury, w góry lub nad morze, chcieliśmy przywitać wakacje tradycyjnym grillem. 26 czerwca spotkaliśmy się w 10osobowej grupie na wspólnej integracji.
Co prawda było duże prawdopodobieństwo, że pogoda przeszkodzi nam
w świętowaniu końca roku szkolnego,
ale udało nam się przeczekać burzę
i spokojnie spędzić ze sobą cały wieczór.
Warto tu wspomnieć, że część z nas
w połowie czerwca wzięła udział z zajęciach online prowadzonych przez psychologa Tomasza Bilickiego, który uczył

nas, w jaki sposób pomagać rówieśnikom, swoim kolegom i koleżankom,
w problemach, z jakimi na co dzień się
zmagają. Uświadomiliśmy sobie, że
każdy z nas może pomagać i nie musi być
specjalistą w jakiejś dziedzinie. To webinarium zostało zorganizowane z inicjatywy Centrum Misji i Ewangelizacji oraz
Duszpasterstwo Młodzieżowe naszej
diecezji. Niestety liczba miejsc była ograniczona i jedynie 4 młode osoby z naszej
parafii mogły wziąć w nim udział.
W przyszłości będziemy chcieli zorganizować podobny wykład dla całej naszej
młodzieżówki.
Na początku września nasze spotkania
ponownie ruszyły. Również zorganizowaliśmy grilla i zaplanowaliśmy kilka ciekawych akcji na najbliższe miesiące. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania
w każdy piątek o godzinie 18.00 w domu
parafialnym.
Jesteśmy przekonani, że warto dobrze
spędzać piątkowe wieczory!
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Z życia parafii

Działalność punktu katechetycznego
Katarzyna Folgart
Rozpoczął się nowy rok szkolny i 8 września odbyły się pierwsze lekcje religii dla naszych uczniów. Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych o dniach i godzinach tych zajęć:
Wtorek:
• Godz.17.15–18.15 lekcja religii dla uczniów szkoły podstawowej kl. VII i VIII
• Godz. 17.15–18.15 lekcja dla konfirmantów (szkoły ponadpodstawowe)
Niedziela:
• I grupa: 9.30–10.30 lekcja religii dla uczniów szkoły podstawowej kl. III i IV
• II grupa: 10.35–11.20 lekcja religii dla uczniów szkoły podstawowej kl. 0, I i II
• III grupa: 11.30–12.30 lekcja religii dla uczniów szkoły podstawowej kl. V i VI
Serdecznie zapraszamy do uwielbiania Boga i poznawania Go podczas naszych lekcji.
Z Bożym błogosławieństwem, w przyjaznej atmosferze, przy poszanowaniu indywidualności i potrzeb uczniów, mamy nadzieję na kolejny dobry i bezpieczny, dający wiele
satysfakcji Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom rok szkolny.

Hura, jest chór!

Prezent pod choinkę

Katarzyna Folgart
15 września we wtorek wznowione
naszego chóru.
W związku z obostrzeniami, próby
grupach w godzinach:
• 18.30–19.30 soprany i tenory,
• 19.35–20.35 alty i basy.
Serdecznie zapraszamy
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Zachęcamy do wzięcia

zostały
udziału wpróby
akcji „Pre-

zent pod choinkę”,
której 20. edycja już
się
rozpoczęła.
odbywają
sięW
wtym
roku, w naszej parafii,
akcję koordynuje p.
Grzegorz Fryda. Zachęcamy do kontaktu.

Z życia parafii

Sprawozdanie z synodu diecezjalnego
Paweł Jung
Szanowni Parafianie,
12 września w Centrum Luterańskim
w Warszawie przy ul. Miodowej 21 odbyła się VII sesja kadencji 2017–2022 synodu diecezjalnego diecezji warszawskiej. Tegoroczny synod z uwagi na panującą pandemię był połączeniem sesji
wiosennej (która się nie odbyła) oraz sesji jesiennej. W związku z powyższym sesja ta miała głównie charakter sprawozdawczy, a z uwagi na przypadające
w tym roku wybory biskupa diecezjalnego na kadencję 2020–2030 również
charakter wyborczy.
W związku z wyborami biskupa diecezjalnego, sesji przewodniczył biskup Kościoła Jerzy Samiec.
Synod tradycyjnie rozpoczął się nabożeństwem, które odbyło się w Sali Synodalnej im. biskupa Andrzeja Wantuły
w Warszawie. Po nabożeństwie rozpoczęła się część sprawozdawcza, w której
zostały przedstawione sprawozdania
rady diecezjalnej, biskupa diecezjalnego,
wszystkich komisji diecezjalnych oraz
przedstawiono i omówiono dane statystyczne, sprawozdanie finansowe za rok
2019, a także przedstawiono protokół
komisji rewizyjnej i projekt preliminarza
budżetowego diecezji na 2020 rok.
Po głosowaniu oraz przyjęciu sprawozdań, protokołów i preliminarza

rozpoczęła się część wyborcza. Kandydatami na biskupa diecezjalnego wytypowanymi na diecezjalnej konferencji duchownych, która odbyła się 7 września
2020 r., zostali: obecnie urzędujący biskup diecezji warszawskiej ks. Jan Cieślar
oraz proboszcz parafii w Łodzi ks. Michał
Makula. Każdy z kandydatów otrzymał
20 minut na zaprezentowanie siebie,
a następnie był czas na zadawanie im pytań. Obaj pretendenci w swoich wystąpieniach wskazywali na nowe możliwości oraz potencjał dotarcia do szerszego
grona odbiorców, poprzez emisję nabożeństw na różnych platformach internetowych. Na bazie doświadczeń z ostatnich miesięcy, podczas trwającej pandemii, można potwierdzić, że trudny okres,
w którym się znaleźliśmy, jest również
szansą na dotarcie ze Słowem Bożym do
osób, które z różnych przyczyn nie mogą
fizycznie uczestniczyć w nabożeństwach
w kościele.
Po wystąpieniach obu kandydatów synodałowie przystąpili do głosowania,
w wyniku którego głosami 31 do 27 został wybrany na biskupa diecezjalnego
obecnie urzędujący biskup ks. Jan Cieślar. Po głosowaniu biskup Kościoła Jerzy
Samiec podziękował wszystkim uczestnikom i po modlitwie zakończył jedyną tegoroczną sesję synodu diecezjalnego.
Naszą parafię reprezentowało pięć osób.
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Wieści z ChAT-ki

Rozpoczęcie roku akademickiego
Zofia Niemczyk
Drodzy Parafianie,
z tej strony Zosia Niemczyk. Miło mi Was
przywitać w nowym cyklu naszego informatora parafialnego zatytułowanego
„Wieści z CHAT-ki”, czyli z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, której otworzona dwa lata temu siedziba mieści się przy ulicy Broniewskiego
48 na Bielanach.

wynika, że właśnie nauka tych języków
stanowiła dla nich duże wyzwanie. Poznanie ich jest jednak niezbędne, aby
móc sięgać do oryginalnych tekstów źródłowych, w celu badania i krytycznej interpretacji tekstów biblijnych, oraz dzieł
starożytnych i średniowiecznych uczonych.

Za kilkanaście dni rozpocznę studia na
wydziale teologii ewangelickiej. Redakcja „Naszej Parafii” poprosiła mnie,
abym dzieliła się tu swoimi przeżyciami
i zdobytą wiedzą. Na razie jeszcze nie
wiem, jak będzie wyglądał mój plan, ale
dzięki uprzejmości moich starszych kolegów i koleżanek mogę Wam zdradzić, że
będę się uczyć: dziejów biblijnego Izraela, logiki i teorii poznania, historii filozofii, podstaw pedagogiki i psychologii, historii kościoła, a także wstępu do teologii ewangelickiej i do Starego Testamentu. Wszystkich studentów pierwszego roku czeka także nauka trzech języków starożytnych: hebrajskiego, greki
i łaciny. Z opowiadań moich przyjaciół

Jestem bardzo ciekawa tych studiów,
a także studentów i wykładowców, których tam poznam, a niektórych spotkam
ponownie, ponieważ już nie raz widziałam się z nimi u nas, na Puławskiej:).
Moja ostateczna decyzja o studiowaniu
teologii ewangelickiej zapadła stosunkowo niedawno, jednak myśl o tym kierunku pojawiła się w mojej głowie ponad
10 lat temu. Cieszę się, że teraz mogę
ten zamiar realizować. Czy mi się spodoba? Czy wytrwam trud studiowania?
Czy w przyszłości będę pracować w Kościele? Dziś nie znam odpowiedzi na te
pytania, lecz z przyjemnością będę dzielić się z Wami wiadomościami z mojej
uczelni.
Do następnego razu, Zosia:)
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Dinozaury

Wyjazd do Sorkwit
Ewa Ziegler
No i mamy jesień. Pół roku temu, kiedy
wybuchła epidemia koronawirusa, wydawało mi się, że do końca lata będzie
po wszystkim. Tymczasem wcale nie
jest, a wielu z nas – może i większość? –
nową rzeczywistość zaczyna brać za normalność. Fakt, myślę: maseczki, społeczny dystans…, żaden problem. Ale zakaz zgromadzeń już doskwiera. Praktycznie uniemożliwia kontakt, co przecież
stanowi podstawę międzyludzkich stosunków. Przywykliśmy do naszych spotkań, że się widzimy, słyszymy, że możemy się dotknąć. Tego brak. Pozostaje
telefon, ale nie każdy potrafi żyć z telefonem! Więc Ewa i Piotr Weiglowie –
chwała im za to – systematycznie sprawdzają „listę obecności”, przekazują bieżące informacje o stanie ciała
i ducha rozmówców, przypominają o nabożeństwach i interesujących wydarzeniach dostępnych w tv i Internecie. Łączą
rozproszone stadko czasami
trochę zagubionej „byłej młodzieży”.

odpowiednich środków ostrożności –
dwa tygodnie. Miejsce do tego okazało
się idealne: bez maseczek, ale w przyzwoitej odległości chodziliśmy na przystań, nad stawy i do PTTK-u. W któryś
piątek ks. Mutschmann zabrał nas busikiem do Warpun, gdzie w związku z inauguracją nowych organów w naszym zabytkowym kościele, odbył się koncert
znanego niemieckiego wirtuoza i kompozytora prof. dr. Neitharda Bethke oraz
śpiewaczki Anji Uhlemann.
Pogoda w czasie całego naszego wyjazdu
była świetna, przede wszystkim siedząc
przed domkami, gadaliśmy, gadaliśmy
i gadaliśmy. To było wreszcie prawdziwe
obcowanie, którego nam na co dzień tak
bardzo brakuje.

Ostatnio jednak garstka stałych
uczestników sorkwickich „dinozaurowych” obozów, mimo
przeszkód, zdecydowała się tradycyjnie spędzić razem – oczywiście
przy
zachowaniu
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WARTO przeczytać
Ewa Londzin

Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień
Marcin Luter
Zadajemy pytania, szukamy odpowiedzi.... Warto
uporządkować swoje myśli i szukać Boga codziennie. Pomogą nam w tym Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień autorstwa Marcina Lutra. Napisane 500 lat temu, a wciąż tak bardzo aktualne,
bo na podstawie Bożego Słowa.
Marcin Luter przypomina na współczesnym odbiorcom kim jesteśmy, kim jest Bóg dla człowieka.
Jego wskazówki- drogowskazy pomogą nam odkryć na czym polega wolność, zaufanie, odpowiedzialność i prawdziwa miłość.
Warto czytać je codziennie i szukać odpowiedzi
na nasze pytanie w Bożym Słowie.
Z Jezusem przez Biblię
Sally Lloyd-Jones
Dzieciom czytać zawsze warto. Polecamy szczególny wybór historii biblijnych, których głównym bohaterem jest
wyjątkowe Dziecko. Czytając każdą opowieść usłyszymy Jego imię - imię Jezus.
Autorka zachęca dzieci do odkrycia Jezusa w centrum Bożego planu zbawienia
świata, a zwłaszcza w centrum własnego
życia. Książka jest napisana językiem dostosowanym do dziecięcej wrażliwości,
jest pięknie ilustrowana, a jej przesłanie
zatrzyma każdego czytelnika bez
względu na wiek.
Bóg napisał "Kocham Cię" wiele razy
w księdze, która nazywamy Biblią. Pomóżmy naszym dzieciom to usłyszeć
i uwierzyć prawdzie Bożego Słowa.
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WARTO przeczytać
Całkowita zmiana
Jaquelle Crowe
Zmiany są wpisane w nasze życie. Polecana
książka napisana przez nastolatkę i adresowana
do młodych ukazuje zmianę w życiu autorki,
której dokonał Jezus. Autorka zachęca rówieśników, aby mieli odwagę być inni niż świat
i mody panujące, by poznali osobiście Zbawiciela. To On, kiedy jest Panem naszego życia,
zmienia je- nasze relacje, nasze wykorzystanie
czasu, nasze nawyki, nasz stosunek do grzechu.
Jezus ma plan dla życia każdego człowieka,
czeka na nasza decyzję i naśladowanie Go w codziennym życiu. Książka może być inspiracją do
najważniejszej zmiany w życiu młodego czytelnika i nie tylko.

od 29.10 do 1.11 o godzinie 20.00
online na YT/Tydzień Ewangelizacyjny i FB /CentrumMisji

Dzień 1 29.10 Wykorzystaj szansę, Mateusz Mendroch
Dzień 2 30.10 Rozwal system miłością, ks. Arek Raszka
Dzień 3 31.10 (Nie) bądź głupi, Mateusz Mendroch
Dzień 4
1.11 Bądź Bożym gościem, ks. Arek Raszka
Co przygotowaliśmy? Specjalnie zaaranżowane studio, w którym:
porozmawiamy ze specjalistami na ważne tematy,
posłuchamy historii młodych ludzi,
upichcimy coś lekkiego i pysznego,
zerkniemy na 4 historie i 4 bohaterów,
zainspirujemy Cię Słowem i dobrą muzyką,
pomodlimy się o to, co dla Ciebie istotne.

dobry
wieczór!
#młodzi

online

ZAPRASZA CENTRUM MISJI I EWANGELIZACJI
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP.
PROGRAM WSPÓŁORGANIZOWANY I WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ OGÓLNOPOLSKIEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY
ORAZ DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY
DIECEZJI CIESZYŃSKIEJ.
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Pytanie do teologa

Czym jest Kościół (kościół)?
prof. Jerzy Sojka

Polski odpowiednik greckiego ekklesia
[zgromadzenie publiczne] ma co najmniej kilka znaczeń. Obok tak oczywistych jak budynek mamy całą paletę teologicznych interpretacji pojęcia Kościoła.
Dla ewangelickiego myślenia podstawowa jest ta, która widzi w nim wspólnotę wierzących. To myślenie ma korzenie nowotestamentowe, choćby w opisie jerozolimskiego prazboru: „Wszyscy,
którzy uwierzyli, przebywali razem
i wszystko mieli wspólne […] Codziennie
trwali jednomyślnie w świątyni, łamali
chleb po domach i przyjmowali pokarm
z radością i prostotą serca” (Dz 2,44.46).
Podobnie myśli także apostoł Paweł,
podkreślając, że to Bóg jest tym, który,
przez Ducha Świętego, gromadzi i powołuje swoją wspólnotę wiary. Jest ona zakorzeniona w Chrystusie (por. obraz Kościoła jako ciała w 1 Kor 12,11–27). Jest
to wspólnota, do której włączani jesteśmy przez Chrzest (por. np. Rz 6) i która
spotyka się wokół zwiastowanej Ewangelii oraz posiłku Wieczerzy Pańskiej
(por. 1 Kor 11,12–27).
Do tych biblijnych źródeł sięgnęła Reformacja wittenberska definiując Kościół
w art. VII „Wyznania augsburskiego”:
„Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół trwać będzie po wszystkie czasy.
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Kościół zaś jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza [tekst
niemiecki: zwiastuje] Ewangelii i należycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jedności Kościoła wystarczy
zgodność w nauce Ewangelii i udzielaniu
sakramentów”.
Kościół to Boże dzieło zgromadzone wokół Jego zbawczych darów – zwiastowanej Ewangelii i sakramentów, a więc
środków, przez które zbawczo działa Bóg
przez Ducha Świętego. By zapewnić ich
rozpowszechnianie Kościół powołuje
sługi (por. „Wyznanie augsburskie” art.
XIV), a także organizuje swoje życie
w różnych wymiarach, także tym instytucjonalnym (por. „Wyznanie augsburskie” art. XV).
Zgoda co do Słowa i sakramentów jest
także tym, co stanowi fundament jedności Kościoła i czyni z lokalnej wspólnoty
wiary część Kościoła powszechnego.
Świadomość powszechności Kościoła
stawia pytanie o jego wyznaniowe i organizacyjne podziały. Współczesną odpowiedzią na te pytania jest ruch ekumeniczny, dążący do tego „Aby wszyscy
byli jedno” (J 17,20). Luteranizm angażuje się w niego szukając z innymi wspólnoty wokół rozumienia Ewangelii i sakramentów.

Historia

Rok 1920 – brzemienny
w wydarzenia – przed
narodzeniem naszej parafii
Tadeusz Władysław Świątek
Na początek odrobinę retrospekcji,
11.11.1918 roku w wagonie kolejowym
w Campiegne pod Paryżem podpisano
rozejm kończący I wojnę światową, nazywaną wtedy wielką, a 28.06.1919 r.
w pałacu w Wersalu podpisany został
Traktat Pokojowy. Polska po 123 latach
odzyskała niepodległość, o którą tak naprawdę musiała jeszcze powalczyć. Dwa
lata wcześniej, w kwietniu 1916 r., urzędujący w Warszawie niemiecki gubernator gen. Hans von Beseler, przyłączył do
stolicy znaczną część przedmieść, które
powiększyły obszar miasta. Warszawa
powiększyła się wówczas o Mokotów
(bez Służewca i Służewa), Ochotę z Rakowcem (ten ostatni należał do ewangelickiej rodziny Roelów), Wielką Wolę, Powązki, Marymont, a po drugiej stronie
Wisły Pragę (z Saską Kępą, Targówek
i fragmentem Bródna). W Mokotowie,
jak się wówczas mówiło (po 1-wsze lata
po II wojnie św.), nim się stał integralną
częścią Warszawy, w skład Komitetu
Obywatelskiego wchodził m.in. mój pradziadek Jan Wilhelm Liebelt (tłumacz
w rozmowach z okupantem), właściciel
posiadłości Wilhelmówka, dzisiaj utrwalonej już tylko w nazwach kilku nieruchomości. Niejako przy okazji warto wspomnieć znaną z naszej parafii rodzinę

Reinsteinów, których dwór stał w Mokotowie w miejscu Parku Wodnego.

Józef Piłsudski (1867–1935).

Rok 1920 okazał się najbogatszy w wydarzenia. Przedstawię jednak tylko wybrane, w tym i osoby. Oto 10.01.1920 r.
Gdańsk stał się Wolnym Miastem, a dwa
miesiące później – 10.03.20 r. – rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka dowodzona po części przez S. Budionnego,
niezwykle krwawa i ciężka. Z uwagi na
nią, 19.03.1920 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przyjął dla siebie i zatwierdził jako Naczelny Wódz, stopień Pierwszego Marszałka Polski. Wojsko polskie
musiało w tym czasie być obecne wszędzie, aby utrwalać i utrzymać granice
16

Historia
oraz pokój. Posiadał on najwyższy autorytet w państwie i uznany był za głównego architekta niepodległości Polski.
Wspierali go w tym dziele światowej
sławy kompozytor i pianista Ignacy Jan
Paderewski, mianowany premierem;
gen. Józef Haller, Roman Dmowski,
Ignacy Daszyński, Edward Rydz-Śmigły i
Wojciech Korfanty. Pośród nich znaleźli
się też ewangelicy, późniejsi generałowie: Juliusz Rómmel, Leonard Skierski,
Gustaw Orlicz-Dreszer, Władysław Anders i płk Ignacy Boerner (mianowany
ministrem poczt i telegrafów), bohaterowie walk o niepodległość. Byli też cywile,
jak Gottlob Luis Weigle, przemysłowiec
branży garbarskiej (z Powązek), który
udał się do Londynu na własny koszt, by
tam, wykorzystując własne kontakty załatwić wsparcie finansowe od Banku Anglii (Bank of England), nie tylko dla siebie
i swojej branży, ale dla wszystkich zakładów przemysłowych stolicy zagrożonych
bankructwem po wojnie, za co w parę lat
później otrzymał order z rąk prezydenta
RP prof. Ignacego Mościckiego.
Tutaj na moment przerywam tok wydarzeń, żeby przypomnieć, że toczyły się
one w tle szalejącej w całej Europie
(u nas i w świecie) na przestrzeni od
1916 do 1920 pandemii grypy zw. „hiszpanką”, której pierwsze ognisko pojawiło się we Francji. Później, nawet w Chinach, jak się to stało obecnie – ze zdiagnozowanym już koronawirusem-19.
Szacuje się, że „hiszpanka” pozbawiła życia 50–100 mln ludzi, czyli czterokrotnie
więcej niż żołnierzy, którzy zginęli na
frontach I wojny. Z chorobą walczyli
wszyscy lekarze, a wśród nich lekarze
warszawskiego Szpitala Ewangelickiego.
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Wtedy zaczęto używać maseczek, podobnych do tych, jakie stosujemy obecnie.
Mimo niesprzyjających okoliczności, nie
ustawały zabiegi o utrwalanie i budowanie struktur państwa; w Tczewie powstała Szkoła Morska, a 23.06. w Warszawie ukonstytuował się pierwszy rząd
Wł. Grabskiego. Z początkiem lipca bolszewicy, kontynuując ofensywę zajęli
kilka miast Polski, a przeprowadzony
w tym czasie plebiscyt na Warmii i Mazurach wypadł negatywnie dla młodego
państwa, bo mieszkańcy opowiedzieli
się za Niemcami. Włączenie się w sprawy
plebiscytu bp. Juliusza Burschego, zmieniło częściowo tę sytuację.

Tablica bohatera wojny polsko-bolszewickiej, której ostatnia, zwycięska faza nazwana została „Bitwą Warszawską” (1920).

W lipcu 1920 r. sowieci przekroczyli Wisłę i rozpoczęli marsz na Warszawę. Po
drodze potknęli się o Twierdzę Modlin,
której obroną kierował późniejszy gen.
Wł. Sikorski. Wśród poległych tam

Historia
obrońców znalazł się nasz wyznawca,
Edmund Al. Pross, maturzysta, niespełna
20-letni ochotnik – kanonier 18. Pułku
Artylerii Ciężkiej, upamiętniony tablicą
na cmentarzu przy ul. Młynarskiej.
Od 13 do 25.08.1920 r. armia polska,
broniąc dostępu do stolicy, stoczyła ciężkie boje z armią M. Tuchaczewskiego
pod Radzyminem i Ossowem. Ostateczne zwycięstwo miało miejsce
16.08.1920 r., ale kościół katolicki przeniósł je na obchodzone dzień wcześniej,
bo 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, znane pod nazwą Święta Matki Boskiej Zielnej. Z różnych, złożonych, przyczyn, głównym bohaterem w opowieściach z tego okresu
stał się nie genialny animator zwycięstwa Marszałek Józef Piłsudski, ale ks. Ig.
Skorupka, katolicki kapelan walczących,
który choć zginął 14 sierpnia – w opowieściach walczył do dnia zwycięstwa!
W niedzielę 14 listopada 1920 r. na
pl. Zamkowym w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu.

Na koniec zostawiłem ważną wiadomość, bo właśnie w 1920 r. zaczęły się
rozmowy odnośnie zagospodarowania
kaplicy prawosławnej pod wezwaniem
Świętych Apostołów Piotra i Pawła na terenie dawnych koszar keksholmskiego
pułku piechoty. Kościół prawosławny,
mający w tym czasie na terenie tylko samej stolicy więcej własnych świątyń niż
obecnie, nie wyraził chęci przejęcia porzuconej cerkwi, która od ucieczki Rosjan w 1915 r. nie była użytkowana, bo
Niemcy jej nie zagospodarowali. Cerkwią
b. rosyjskiego pułku nie była też zainteresowana armia polska, która w 1918 r.
przejęła koszary. Z tego głównie powodu
Inspektorat WP zaoferował ją ewangelikom ze wskazaniem, że byłby to kościół
garnizonowy dla wyznań ewangelickich.
Widocznie konsystorze obu wyznań zaaprobowały tę ofertę, bo kaplica keksholmskiego pułku została przejęta. Budynek przewietrzono, a następnie przystąpiono etapami do jego przebudowy
i adaptacji do nowych celów, o czym będzie jeszcze z pewnością mowa, w którymś z następnych felietonów.

Jubileusz parafii
Przełom roku 2020 i 2021 to dokładnie 100 lat od poświęcenia naszego kościoła na
kościół garnizonowy, a na rok 2021 przypada okrągły, 70. jubileusz powstania naszej
parafii jako parafii cywilnej. Te niezwykłe okazje wymagają wyjątkowego uczczenia.
Planujemy powołanie komitetu organizacyjnego obchodów tego jubileuszu.
Rada Parafialna zaprasza osoby chętne do współpracy w przygotowaniu okolicznościowej wystawy, broszury oraz do innych aktywności.
Kontakt: pulawska@luteranie.pl lub osobiście w kancelarii parafialnej.
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Historia

Kalendarium
Małgorzata Weigle
1920 r. (100 lat temu) 18 maja Ministerstwo Spraw Wojskowych podjęło decyzję
o utworzeniu Urzędu Naczelnego kapelana Wyznania Ewangelicko-Augsburskiego Wojska Polskiego oraz o przekazaniu budynku byłej cerkwi, na terenie
koszar mokotowskich, na ewangelicki kościół garnizonowy, dzisiejszy nasz kościół
1930 r. (90 lat temu) 5 lutego Naczelnym Kapelanem został ks. płk. Feliks Gloeh, który
pełnił tę funkcję do 1939 roku, mieszkał w budynku przy parafii, gdzie wydawał pismo „Głos Ewangelicki”
1930 r. (90 lat temu) 14 września ks. płk. Feliks Gloeh poświęcił dzwony w naszym
kościele
1940 r. (80 lat temu) zmarł ks. senior. gen. bryg. Ryszard Paszko, który pełnił funkcję
naczelnego kapelana w latach 1919–1929
1960 r. (60 lat temu) 6 października zmarł ks. Feliks Gloeh
1980 r. (40 lat temu) wmurowano w przedsionku naszego kościoła pamiątkową tablicę
poświęconą ks. s. płk. Feliksowi Gloehowi
2010 r. (10 lat temu) 10 kwietnia zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku ks. płk.
Adam Pilch
2010 r. (10 lat temu) stanowisko szefa Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
objął ks. bp. Mirosław Wola
2020 r. 18 września został wybrany nowy Naczelny Kapelan Wojskowy – ks. Marcin
Makula z parafii w Golasowicach

4. edycja akcji informacyjno-edukacyjnej
„Świeć przykładem – bądź widoczny”
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Rzecznik Konferencji Episkopatu
Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna prowadzą wspólną akcję skierowaną do pieszych
jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. W okresie jesienno-zimowym
zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy, co wpływa na złą
widoczność na drodze. Celem tej akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
Przyłączmy się do tego apelu i bądźmy widoczni!
19

Ulica Ewangelicka

Ulica Wiktora Thommée
Małgorzata Weigle
Ulica Wiktora Thommée to niewielka
400-metrowa ulica na osiedlu Boernerowo na Bemowie. Najpierw nazywała
się 1 Maja, a nową nazwę nosi od 1979
r. Przy tonącej w zieleni ulicy znajdziemy
domy jednorodzinne oraz szkołę podstawową.
Wiktor Thommée (1881–
–1962) – dowódca wojskowy, generał brygady
Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
Urodził się w Święcianach
na Wileńszczyźnie. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny
światowej dowodził kompanią, batalionem i został
adiutantem sztabu korpusu. W czasie rewolucji październikowej stacjonował w Kubaniu, gdzie wstąpił w szeregi 4. Dywizji Strzelców Polskich Lucjana Żeligowskiego i objął stanowisko szefa sztabu. Po przyjeździe do
niepodległej Polski znalazł się w wojskowych szeregach, by w 1920 roku, dokładnie 100 lat temu, wziąć udział w Bitwie
Warszawskiej. Po studiach w Wyższej
Szkole Wojskowej awansował do stopnia generała brygady, dowodził jednostkami w Bydgoszczy, Toruniu i Łodzi. We
wrześniu 1939 r. dowodził Grupą Operacyjną „Piotrków”, później Armią „ŁÓDŹ”.

Po bardzo ciężkich bojach poprowadził
ją w kierunku Warszawy i Modlina, gdzie
przejął obronę słynnej twierdzy. 29
września, w związku z wyczerpaniem zapasów żywności, wody, lekarstw i amunicji, zdecydował się na kapitulację. Akt
ten miał zapewnić dobre
traktowanie żołnierzy.
Mimo honorowych warunków umowy, Wiktor
Thommée został aresztowany i więziony w kilku
obozach. Po wyzwoleniu,
przedostał się do Wielkiej Brytanii. Do Polski
powrócił dopiero w roku
1947. Żył w nędzy i był
zmuszony do podejmowania prac dorywczych,
np. jako dozorca domu.
Po odwilży w 1956 roku
i osobistym wstawiennictwie marszałka Konstantego Rokossowskiego przeszedł na zasłużoną emeryturę i otrzymał przedwojenne mieszkanie w Warszawie. Pochowany został
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Alei Zasłużonych.
Tablica pamiątkowa ufundowana przez
współwyznawców znajduje się na murze
cmentarza ewangelicko-augsburskiego
przy ul. Młynarskiej oraz w przedsionku
naszego kościoła Wniebowstąpienia
Pańskiego przy Puławskiej.
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Wokół sztuki

Róża Lutra
Małgorzata Weigle
Róża z pięcioma płatkami – znak rozpoznawczy luteranów pojawia się w wielu
miejscach. Jest przekształconym herbem
ks. Marcina Lutra i zapewne wielu osobom kojarzy się z reformacją. Ten charakterystyczny znak przybiera różne
formy, czasem bardzo uproszczone, występuje także w zróżnicowanej stylistyce
i wykonywany jest z różnych materiałów. Pojawia się w ogrodach jako obraz
malowany kwiatami, na posadzkach
z elementami różnych kolorowych kamieni lub w metaloplastyce.
W centrum znaku znajduje się czarny
krzyż*. Ma on przypominać, że wiara
w Ukrzyżowanego może usprawiedliwiać. Sprawiedliwy żyje z wiary w Jezusa,
który ma być główną treścią życia i myślenia człowieka. Krzyż umieszczony jest
w czerwonym sercu. To symbolizuje, że
droga Jezusa na krzyż była drogą miłości.
Serce spoczywa w środku białej róży,
która wskazuje na to, że wiara przynosi
radość, pociechę i pokój, gdyż kolor biały
jest kolorem duchów i wszystkich aniołów. Róża zaś spoczywa na niebieskim
tle. Kolor ten symbolizuje przyszłą radość w niebie. Całość otacza złoty pierścień, którego kształt bez początku
i końca przypomina, że sprawiedliwość
w Królestwie Bożym trwać będzie wiecznie.
Wszystkie symboliczne elementy znaku
znalazły się również w pracy wykonanej
przez naszą parafiankę z okazji 500 lat
Reformacji. Podarowana przez panią
Katarzynę Jabłońską-Cacko tkanina,
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początkowo z przeznaczeniem jako
antepedium na naszą ambonę, stąd jej
tło w czerwonym kolorze liturgicznym.

Technika quilt (z angielskiego: pikowanie, pikowana kołdra) jest pochodną do
techniki patchworkowej. Wierzchnia
warstwa tkaniny w technice quilt jest
wykonana za pomocą naszywanych aplikacji z różnych tkanin. Ważnym elementem pracy jest rysunek pikowania haftem. Fantazyjne przeszycia nadają tkaninie dodatkową graficzną strukturę za
pomocą linii, zygzaków, kółek czy „lotu
pszczoły”.
W czasie wakacji praca naszej parafianki
została ładnie oprawiona i znalazła
swoje reprezentacyjne miejsce w odnowionym korytarzu naszego domu parafialnego. Warto jej się bliżej przyjrzeć.
* Róża w mozaice kamiennej w przedsionku naszego kościoła wyjątkowo nie ma tego elementu,
z powodu braku zgody jednego z parafian na „deptanie po krzyżu”.

Sprawy bieżące

Z prac rady
Dagmara Maciuszko
W okresie wakacyjno-urlopowym Rada
Parafialna zebrała się trzykrotnie – 29
czerwca, 9 lipca oraz 9 września br.
Najważniejsze dyskusje i ustalenia dotyczyły organizacji nabożeństw. Choć nabożeństwa on-line, nagrywane od kwietnia
do końca lipca, spotkały się z przychylnym
odbiorem i zyskały stałe, szerokie grono
uczestników, ich przygotowanie wymaga
ogromnych nakładów czasu i pracy wielu
osób. W sytuacji powrotu regularnych nabożeństw stacjonarnych od początku
czerwca i „realnego” życia parafialnego,
ich kontynuowanie przerasta organizacyjne i techniczne możliwości pracowników i wolontariuszy. Mimo to, rozpoczęły
się prace związane z zapewnieniem dostępu do stałego łącza internetowego
(światłowodu), które w przyszłości mogłoby otworzyć różne możliwości parafialnej aktywności on-line.
W podziękowaniu za pracę przy nagraniach, podczas nabożeństwa 13 września,
Adamowi Jungowi i Mateuszowi Weigle
zostały wręczone tematyczne upominki:
statywy oraz torba na sprzęt J.
We wrześniu nie tylko wróciła większość
regularnych, stacjonarnych spotkań

różnych grup, ale odbyło się też pierwsze
po przerwie nabożeństwo połączone z Komunią Świętą. W miarę możliwości i o ile
sytuacja epidemiczna pozwoli, nabożeństwa takie na nowo będą regułą.
Z radością informujemy o nawiązaniu
współpracy ze Stowarzyszeniem Joannici
Dzieło Pomocy, którego prezesem jest ks.
dr Grzegorz Giemza. Więcej informacji
o Stowarzyszeniu w kolejnym numerze informatora.
Trwają prace nad unowocześnieniem naszego informatora i jego dostosowaniem
do potrzeb Czytelników. Gorąco dziękujemy za wzięcie udziału w badaniu ankietowym - jego wyniki są analizowane i będą
stopniowo wprowadzane w życie. Pierwsze efekty widać już w bieżącym, jesiennym numerze!
Trudna sytuacja warszawskiego rynku
najmu nieruchomości jest wyzwaniem też
dla parafii. Mimo to, dzięki przeprowadzonemu w wakacje kompleksowemu remontowi jednego z mieszkań parafialnych,
obecnie finalizowana jest umowa jego wynajęcia.

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. Puławska 2a, 02–566 Warszawa, tel. 22 849 77 05
godziny pracy kancelarii: pn, pt: 10.00–13.00
wt, śr, czw: 15.00–18.00, ndz: 11.30–12.30
www.pulawska.luteranie.pl, email: pulawska@luteranie.pl

nr konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315

©Nasza Parafia – Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
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Wspomnienia
Spadające liście są nie tylko znakiem odchodzącego lata. Jesień przynosi zadumę nad
przemijaniem, a jej schyłek kojarzy się jednoznacznie z ostatnią niedzielą w roku liturgicznym, czyli Niedzielą Wieczności, która wypada w tym roku 22 listopada. To okres
rozmyślań nad sensem życia, nad przemijaniem, a także nadzieją zmartwychwstania
oraz czas wspomnień o tych, którzy od nas odeszli. Nasz jesienny informator niesie
wyjątkowo długą żałobną listę. W ostatnim czasie opuściły nas osoby wyjątkowe, które
były bezpośrednio związane z pracą naszej parafii.
Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was z powodu łaski Bożej, która została wam dana
w Chrystusie Jezusie. Zostaliście bowiem w Nim ubogaceni pod każdym względem, we
wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo o Chrystusie zostało umocnione
w was (1 Kor 1,4–6 / BE).

Śp. Hanna Kochańska
27 sierpnia w wieku 92 lat zmarła
w domu opiekuńczo-leczniczym w Pilaszkowie pani Hanna Kochańska. Była
wychowanką ewangelickiego Gimnazjum Żeńskiego im. Królewny Anny Wazówny, konfirmowana w maju 1948 r.
Brała udział w wielu obozach młodzieży
ewangelickiej SPME. Po zakończeniu
swojej aktywności zawodowej, na początku lat 80. XX w. podjęła pracę w kancelarii naszej parafii – w trudnych warunkach, w nieogrzewanym starym baraku (nie istniał wtedy jeszcze obecny

dom parafialny). Zapamiętamy ją jako
życzliwą, zawsze elegancką i zadbaną panią sekretarkę tzw. drugiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy
ulicy Puławskiej w Warszawie, jak
w tamtym okresie nazywał się jeszcze
nasz zbór. Była wsparciem pracy ówczesnej Rady Parafialnej i proboszcza ks. Bogusława Wittenberga. Pogrzeb p. Hanny
Kochańskiej odbył się 3 września na
cmentarzu przy ul. Młynarskiej w Warszawie.

Śp. Lidia Urbańczyk
1 września zmarła w wieku 75 lat pani Lidia Urbańczyk, która pracowała w naszej
kancelarii przez 15 lat. Ciepła, miła i bardzo pogodna osoba, do września 2010
roku zajmowała się codziennymi sprawami związanymi z parafią. Była również
nieocenioną podporą dla śp. ks. Adama
Pilcha. Swoim charakterem, radosną
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osobowością i bezpośrednim kontaktem
wprowadzała rodzinną atmosferę. Jako
żona wspaniałego chóralnego basowego
głosu, śp. Franciszka Urbańczyka, brała
udział w różnych spotkaniach i wyjazdach związanych z występami i przygotowaniami do nich. Pogrzeb pani Lidzi
odbył się w Pyrach 7 września 2020 r.

Kazualia

Chrzty
W niedzielę 7 czerwca 2020 r. odbył się chrzest Ziemowita Wojciecha
GAWRYSIA – syna Katarzyny DELĄŻEK i Łukasza GAWRYSIA.
W niedzielę 5 lipca odbył się chrzest Zofii Izabeli SZALC –
– córki Moniki KRASNODĘBSKIEJ i Piotra SZALCA.

Z żałobnej karty
W piątek 24 lipca 2020 r. pożegnaliśmy śp. Jerzego LAFERI,
który zmarł 19 lipca br. w wieku 87 lat.
W środę 5 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy śp. Wandę Natalię ZAPĘDOWSKĄ
z domu NEUMAN, która zmarła 29 lipca br. w wieku 86 lat.
W środę 19 sierpnia 2020 r. pożegnaliśmy śp. Roberta Wiesława WAKERA,
który zmarł 16 sierpnia br. w wieku 56 lat.
W czwartek 3 września 2020 r. pożegnaliśmy śp. Hannę Martę KOCHAŃSKĄ,
która zmarła 27 sierpnia br. w wieku 92 lat.
W piątek 11 września 2020 r. pożegnaliśmy śp. Tadeusza NIEMCA,
który zmarł 3 września br. w wieku 87 lat.
W poniedziałek 21 września 2020 r. pożegnaliśmy śp. Piotra Jana
EBERHARDTA, który zmarł 10 września br. w wieku niespełna 85 lat.
W środę 23 września 2020 r. pożegnaliśmy śp. Andrzeja SCHWEITZERA,
który zmarł 14 września br. w wieku 89 lat.
W piątek 25 września 2020 r. pożegnaliśmy śp. Janusza Tadeusza MACIUSZKO,
który zmarł 11 września br. w wieku 63 lat.
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