
INFORMACJE STAŁE
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a;
kancelaria jest czynna w godz. 900-1500 (pn, wt, czw, pt),  
1100-1700 (śr) oraz w niedziele po nabożeństwie;
tel./fax 22 831-23-83 lub 22 636-99-45;
nr konta:  26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
strona internetowa: www.reformowani.org.pl 
e-mail: proboszcz@reformowani.org.pl
ks. Michał Jabłoński - proboszcz 
 - stałe dyżury w środy w godz. 1500-1700.
ks. Roman Lipiński - stałe dyżury we wtorki w godz. 1500-2000.
ks. bp Marek Izdebski jest do dyspozycji parafian 
 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 606-128-037 
 lub pod numerami telefonów parafii,  
ks. Zdzisław Tranda - emerytowany biskup jest do dyspozycji 
 parafian po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
 pod numerami parafii.

Pracownia Ochrony Dziedzictwa Historycznego Parafii Ewange-
licko-Reformowanej w Warszawie działa w Bibliotece Synodu  
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 1000 – 1400, tel. 22 831-34-
08, 607-129-909, e-mail: pracownia@reformowani.org.pl.

Diakonia Parafii Warszawskiej 
pełni dyżur w domu parafialnym w środy w godz. 1100-1300  

oraz w niedziele po nabożeństwie.
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
nr konta: 24 1240 6322 1111 00004604 4789.
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany 
w Warszawie przy ul. Żytniej 42 otwarty jest codziennie  
w godz. 800-1800, a w porze jesienno-zimowej do zmroku;  
kancelaria jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1600  
oraz w soboty i niedziele w godz. 1200-1500; tel. 022 632-03-30.

Ekumeniczny Chór Kameralny  
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie  
odbywa próby w domu parafialnym we wtorki i piątki od godz.1800;  
strona internetowa: www.reformowani.org.pl.

Biuro Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
mieści się w domu parafialnym  
i jest czynne w dni robocze w godz. 900-1500;  
tel. 22 831-45-22, 
nr konta: 17 1240 1066 1111 0000 0005 9398,
e-mail: reformowani@reformowani.pl,  
strona internetowa: www.reformowani.pl,
Biblioteka Synodu mieści się w budynku kościoła  
przy al. Solidarności 74 (wejście od zakrystii)  
i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1500;
tel. 22 831-34-08; e-mail: biblsyn@wp.pl. 
Wizyta po uprzednim ustaleniu telefonicznym.
Redakcja „Jednoty” mieści się w domu parafialnym;  
tel. 22 831-45-22; nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302,
e-mail: jednota@jednota.pl, strona internetowa: www.jednota.pl.

Niedzielne nabożeństwa w kościele przy Al. Solidarności 74 
rozpoczynają się o godz. 1030. W każdą drugą niedzielę miesiąca 
odbywa się nabożeństwo wieczorne o godz. 1900.
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Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

LIST WIELKANOCNY 
2017

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, 

Znakiem świąt Wielkanocnych jest krzyż, w na-
szych kościołach – pusty krzyż. Jakie znaczenie 
ma krzyż w naszym życiu, zwłaszcza, że nie mamy 
zwyczaju nosić go w postaci malutkiego krzyżyka 
na szyi? A jednak Jezus wzywa nas, abyśmy „wzięli 
swój krzyż”. 

W jaki sposób mamy to zrobić?  
Krzyż jest częścią naszego życia. Przychodzi do 

nas wraz z problemami – ciężką chorobą, śmiercią 
bliskiej osoby, rozpadem związku, kłopotami finan-
sowymi, dotkliwą samotnością. A prawdziwy krzyż 
to ten, którego nie chcemy – bo inaczej nie byłby 
krzyżem. 

Wziąć swój krzyż znaczy: zaakceptować fakt, że cierpienie jest częścią naszego ży-
cia. Wziąć swój krzyż oznacza, że w pewnym momencie – po początkowym wstrząsie, 
smutku czy nawet złości – godzimy się z tym, że pewnych rzeczy nie da się zmienić. 
Dlatego też akceptacja cierpienia jako części rzeczywistości jest, wbrew opinii wielu 
ludzi, postawą realistyczną. Pamiętajmy jednak, że tak jak Jezus możemy pozwolić, 
aby inni pomogli nam dźwigać nasz krzyż. Warto więc przyjąć wsparcie, które oferują 
nam życzliwi bliźni. 

Najważniejsze jednak, abyśmy wierzyli, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 
Często nie potrafimy przyjąć do wiadomości, że Bóg może mieć dla nas nowe życie. 

Z rezygnacją mówimy: nic się nie zmieni, sprawa jest beznadziejna. I grzęźniemy w 
tej beznadziei, za którą czasem stoi pycha – przekonanie, że wiemy lepiej niż Bóg. Jak-
że ciemną i niebezpieczną ścieżką jest rozpacz, o wiele niebezpieczniejszą niż śmierć.

I to jest ta chwila, aby przypomnieć o Zmartwychwstaniu. Nie zostaliśmy powołani 
do tego, by spędzić życie w poczuciu beznadziejności, w rozpaczy. Jesteśmy wezwani 
do tego, by wyjść z ukrycia i towarzyszyć Marii Magdalenie – czasem płacząc, lecz 
zawsze szukając drogi – aż wreszcie, oślepieni i zaskoczeni brzaskiem Jezusowego 
nowego życia, zachwycimy się, rozradujemy i odzyskamy spokój. 

I tej odwagi i otwartości wiary życzymy Wam wszystkim na nadchodzące Święta!

Piotr Niewieczerzał     ks. Michał Jabłoński
  Prezes Kolegium             Proboszcz
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HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW  
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

13 kwietnia (Wielki Czwartek) – nabożeństwo – godz. 18.00

14 kwietnia (Wielki Piątek) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 17.00

16 kwietnia (Niedziela Zmartwychwstania) 

 – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – g. 10.30

17 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – nabożeństwo – g. 10.30

Osoby, które pragną odwiedzin duchownego przed Świętami, proszone są o kon-
takt z kancelarią parafii (tel.: (22) 831 23 83 lub 636 99 45).

W Wielką Sobotę, 15 kwietnia, w godzinach 20.00-24.00 odbędzie się w naszym 
kościele wieczorne skupienie modlitewne, które poprowadzi Marta Borkowska.

6 stycznia i 2 kwietnia w Programie 2 Polskie-
go Radia o godz. 18.00 zostały wyemitowane 
nabożeństwa z Warszawy. Kolejne nasze na-
bożeństwa zostaną nadane: 1 maja, 23 lipca, 
22 października i 24 grudnia 2017 r.

4 lutego i 28 marca o godz. 7.40 w Programie 
2 Polskiego Radia zostały wyemitowane nasze 
audycje z cyklu „Pięć minut nad Biblią”. Kolej-
ne nasze audycje z tego cyklu zostaną nadane: 
13 maja, 1 lipca, 19 sierpnia, 7 października i 25 
listopada 2017 r.

W RADIUW TELEWIZJI

Nasze audycje z cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” zostały wyemitowane 28 stycznia  
i 18 marca o godz. 16.15 w Programie 1 Polskie-
go Radia. Kolejne audycje z tego cyklu zostaną 
nadane:  13 maja, 1 lipca, 26 sierpnia, 21 paź-
dziernika i 9 grudnia 2017 r.

18 stycznia o godz. 6.30 Te-
lewizja Polska wyemitowała  
w Programie 2 reportaż 
„PRL - trudny czas chrześci-
jan”. Drugą część reportażu 
będzie można zobaczyć 25 
kwietnia.

Życie w PRL nie było łatwe. 
Niechęć władzy do wiary i ludzi 
kościoła była wszystkim po-
wszechnie znana i uciążliwa. 
Komunizm propagował ateizm, 
głosił zdecydowanie antyko-
ścielne i antyreligijne hasła. 

Źródłem inspiracji dla pol-
skich komunistów była polityka 
wyznaniowa prowadzona przez 
ZSRR.  Strategia stosowana 
wobec mniejszości wyznanio-
wych była różna, czasami kom-
promisowa, czasami liberalna, 

DO OBEJRZENIA I POSŁUCHANIA W INTERNECIE
Przypominamy, że każda audycja radiowa po emisji jest umieszczana na stronie 

internetowej Polskiego Radia. Są to: „5 minut nad Biblią”, „Kościoły w Polsce i na świe-
cie”, nabożeństwa, a także „Kurier ekumeniczny”. Podobnie dzieje się z programami 
redakcji ekumenicznej Programu 2 Telewizji Polskiej. 

Wszystkie audycje Kościoła Ewangelicko-Reformowanego - zarówno radiowe 
jak i telewizyjne - są dostępne w internecie za pośrednictwem strony interneto-
wej Kościoła www.reformowani.pl. Zachęcamy do słuchania i oglądania.

często represyjna. Celem było stworzenie laickiego państwa opartego na ateistycz-
nym społeczeństwie. 

Dlaczego chrześcijanie przetrwali w swojej wierze? Władze bezpośrednio zwal-
czały kościoły i związki wyznaniowe bądź posługiwały się nimi przeciwko innym 
kościołom, ale zapomniały, że wartością nadrzędną jest sama wiara budowana 
na jej fundamencie wspólnota, która jednoczyła ludzi. Nie można także pominąć 
wszystkich działań ekumenicznych, które dawały poczucie siły i wspólnoty wobec 
poczynań władz.

30-LECIE ORDYNACJI  
DIAKON HALINY RADACZ

W sobotę, 11 lutego, ks. Michał Jabłoński wziął udział w uroczystym nabożeń-
stwie i spotkaniu parafialnym w Parafii ewangelicko-augsburskiej w Żyrardowie 
z okazji 30-lecia ordynacji diakon Haliny Radacz. W spotkaniu uczestniczyła też 
nasza parafianka, p. Sabina Kasperek, mieszkająca w Żyrardowie. 

SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA  
- KS. JAN JELINEK

W poniedziałek, 6 marca, ks. bp Zdzisław Tranda i ks. Michał Jabłoński uczestni-
czyli w Muzeum Polin w pośmiertnym nadaniu tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów 
księdzu Janowi Jelinkowi (1912-2009), zelowianinowi, ewangelickiemu duchowne-
mu działającemu na Wołyniu w zborach czeskobraterskich, pomagającemu i ratu-
jącemu życie Polakom, Żydom, Ukraińcom i Niemcom w czasie II wojny światowej.

KRÓLOWA SZWECJI  
W „JÓZEFINIE”

1 marca odwiedziła Polskę królowa Szwecji, Sylwia, która złożyła wizytę w Józe-
fowie, zwiedzając nowy dom opieki „Józefina”. Królowa Sylwia sprawuje mecenat 
nad instytucjami opiekuńczymi. W spotkaniu z królową uczestniczyli ks. Michał 
Jabłoński i Andrzej Januszko, pełnomocnik parafii ds. Józefowa.
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parafii oraz całej społeczności kościelnej. Dorota Niewieczerzał ukończyła studia 
matematyczne i następnie uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Warszawskim, 
gdzie spędziła całe swoje życie zawodowe, poświęcając się pracy naukowej i dy-
daktycznej. Jednocześnie z ogromnym zaangażowaniem brała udział w życiu Ko-
ścioła. Aż do śmierci zasiadała w kilku gremiach naszego Kościoła pełniąc w nich 
różne funkcje, między innymi jako Prezes Konsystorza. Wiele czasu poświęcała 
naszemu czasopismu „Jednota”, publikując w nim artykuły i felietony odnoszące 
się do wydarzeń kościelnych oraz zjawisk i postaw występujących w otaczającej 
rzeczywistości. Przy całym swoim zaangażowaniu w sprawy zawodowe i życie 
kościelne była jednocześnie wspaniałą córką, matką, babcią, żoną i siostrą. Dorotę 
Niewieczerzał zapamiętaliśmy jako osobę o niezwykłej mądrości i kulturze osobi-
stej, uśmiechniętą, pogodną i ciepłą.

W piątą rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. ks. Lecha Trandę, urodzonego 24 
listopada 1956 roku w Warszawie, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów, zmarłego 
23 lutego 2012 roku w wieku 56 lat. Ks. Lech Tranda był duchownym naszego Ko-
ścioła, proboszczem zboru warszawskiego, pastorem parafii w Kleszczowie. Służ-
bę w Kościele rozpoczął w 1981 roku jako kaznodzieja świecki zborów w Kucowie, 
Żyrardowie i Kleszczowie. W 1981 roku został ordynowany w parafii w Kleszczo-
wie, a w 1996 roku wybrany proboszczem parafii warszawskiej i służbę tę pełnił 
do roku 2008. Był również radcą duchownym Konsystorza, przewodniczącym ds. 
Mediów naszego Kościoła, redaktorem naczelnym „Jednoty”, członkiem Komisji 
bioetycznej przy Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu, wiceprzewodniczącym Tym-
czasowej Rady Zarządzającej Komitetu Krajowego UNICEF-Polska. Pamiętamy 
Go przede wszystkim jako człowieka wielkiego serca i temperamentu, otwartego i 
bezpośredniego, niosącego pomoc potrzebującym natychmiast.  Pomocy ks. Lech 
udzielał wszystkim: członkom macierzystego zboru i innych parafii, osobom spoza 
Kościoła i spoza Polski, zwłaszcza naszym braciom z Ukrainy. Wdzięczni jesteśmy 
Bogu za życie i pracę ks. Lecha Trandy, za to że dane nam było Go spotkać.

12 marca wspominaliśmy, w 15. rocznicę śmierci, śp. Jadwigę Rydzewską, 
pracownika wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 
1922 roku, a zmarłą 15 marca 2002 roku w Warszawie, córkę Bronisława Rydzew-
skiego, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, urodzonego 3 kwietnia 
1884 roku w Wilnie, a zmarłego 16 września 1945 roku. Wspominamy także jej 
matkę Wandę, urodzoną 19 sierpnia 1893 roku, a zmarłą 8 listopada 1960 roku.

Wspominamy śp. Alojzego Twardeckiego, który 23 marca br. skończyłby 79 
lat. Zmarł po ciężkiej chorobie 27 września 2016 r. Pan Alojzy wierzył w ludzi, w 
dobroć. Wierzył, że jeśli się chce, to można, w dialog i porozumienie. Spędził życie 
na budowaniu mostów między ludźmi, na walce o porozumienie stron, o pokój. 
Wierzył, że można się różnić – nawzajem się szanując, że bez względu na świato-
pogląd, religię, język czy pochodzenie, najważniejsze to być porządnym człowie-
kiem i że ludzie mogą współistnieć nie niszcząc się nawzajem. Wierzył w pomoc 
potrzebującym i hojnie nią obdarzał. 

1% NA DIAKONIĘ
Diakonia Kościoła 

Ewangelicko-Reformowa-
nego w RP informuje, że 
można odpisać 1% podat-
ku dochodowego na cele 
charytatywne Diakonii na-
szego Kościoła. Dane do 
zeznania podatkowego 
wywieszone są na tablicy 
ogłoszeń. 

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU

GOŚCIE Z NIEMIEC

2 kwietnia po nabożeń-
stwie odbyło się Ogólne 
Zgromadzenie Zboru, które 
poprowadził Łukasz P. Skur-
czyński. Podczas zebrania 
przyjęto m. in. sprawozda-
nia z pracy proboszcza, pre-
zesa Kolegium Kościelnego 
oraz sprawozdanie finanso-
we za ubiegły rok. Przedsta-
wiono i zatwierdzono rów-
nież projekt preliminarza na 
rok 2017.

Powyżej: Nabożeństwo z udziałem gości z Niemiec. Kazanie głosi 
ks. Dietmar Arends, tłumaczy Monika Polkowska. Fot. E. Jóźwiak

Poniżej: Spotkanie z gośćmi po nabożeństwie.

Nabożeństwo z Wieczerzą 
Pańską w niedzielę, 5 mar-
ca, poprowadzili ks. superin-
tendent Dietmar Arends i ks. 
Michał Jabłoński. W dniach 
1-5 marca goście z Detmold 
w Niemczech wraz z su-
perintendentem krajowego 
Kościoła Lippe odwiedzili 
poszczególne parafie na-
szego Kościoła. W Warsza-
wie przebywali w sobotę i 
niedzielę – a parafianie mieli 
okazję  bliższego poznania 
gości po nabożeństwie przy 
kawie i herbacie.
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CO, GDZIE, KIEDY? 
l W.
l Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.

WSPOMINAMY
15 stycznia wspominaliśmy śp. pastorową Hannę Ridder, urodzoną 3 kwiet-

nia 1943 r. w Berlinie. Studia pedagogiczne odbyła w Getyndze, gdzie poznała 
swojego przyszłego męża pastora Harma Riddera. Po ślubie w 1966 r. pastoro-
stwo osiedli w parafii reformowanej w Groß Midlum. W 1968 r. Hanna urodziła 
pierwsze dziecko, córkę Frauke, po niej przyszli na świat Gerrit i Katrin, a w 1975 
r. dołączył do rodziny adoptowany syn, Thomas. Hanna przerwała pracę w szkole 
jako nauczycielka, poświęcając się wychowaniu dzieci i obowiązkom pastorowej, 
w międzyczasie kończąc kurs z logopedii, przydatny w pracy z dziećmi w zborze. 
W 1979 r. pastor Harm Ridder objął parafię w Bremen-Blumenthal, Hanna zaś, 
poza zajmowaniem się rodziną i działalnością parafialną, podjęła społecznie pra-
cę w kilku przedszkolach jako terapeutka logopeda. W 1994 r. rodzina Ridderów 
przeżyła traumę tracąc w wypadku samochodowym najstarszą córkę Frauke. Po 
przejściu w 2001 r. pastora Harma na emeryturę, rodzina osiadła w pobliżu Bremy, 
a Hanna – wrażliwa i aktywna - zajęła się pomocą dla bezdomnych, uciekinierów 
i ludzi potrzebujących. W lecie 2016 r. Hanna i Harm obchodzili złote gody, mając 
już sześcioro wnucząt. W lecie też zaczęły się poważne kłopoty zdrowotne Hanny, 
przeszła kilka operacji, w wyniku których jej stan zdrowia uległ lekkiej poprawie. 3 
grudnia 2016 r. wybrała się z całą rodziną na jarmark bożonarodzeniowy w Bremie, 
gdzie nagle upadła i kilka godzin później zmarła. Miała 73 lata. 

Wspominamy Hannę również jako nieodłączną, wspierającą towarzyszkę pa-
stora Harma Riddera, prowadzącego przez 22 lata parafię Bremen-Blumenthal, z 
którą nasza parafia utrzymywała stosunki partnerskie. W 1980 roku pastor Harm 
Ridder poznał w Rumunii delegację naszego Kościoła i odtąd trwała serdeczna 
przyjaźń między naszymi zborami, wyrażająca się w licznych wzajemnych odwie-
dzinach, wyjazdach młodzieży do Bremy, pomocy podczas remontu wieży nasze-
go kościoła. Ostatni raz pastor Harm wraz z Hanną byli w Polsce w lecie 2011 roku.

W piątek, 20 stycznia, minęło pięć lat od śmierci śp. Doroty Niewieczerzał, z 
domu Kucińskiej, która zmarła w wieku 65 lat, po ciężkiej i długiej chorobie. Była 
ona od młodości aż do ostatnich dni aktywną uczestniczką życia zborowego naszej 

WYCIECZKA PARAFIALNA
Nasza parafia organizuje wycieczkę na pogranicze polsko-litewskie, do Sejn, 

Kowna i Kiejdan, w dniach 21-24 września br. Koszt wyjazdu od osoby wyniesie 
ok. 500 zł. Szczegóły wyjazdu są dostępne na tablicy ogłoszeń. Lista zaintereso-
wanych wyjazdem znajduje się w kancelarii parafii.

WYJAZD MŁODZIEŻY NA EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA
Ks. Tomasz Pieczko z parafii w Zelowie zaprasza młodzież do udziału w wyjeź-

dzie na Ewangelickie Dni Kościoła do Ustronia i Cieszyna w dniach 15-18 czerwca 
br. Pod adresem biuro@dnikościoła.pl dostępne są formularze zgłoszeniowe, któ-
re należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej. Do 30 kwietnia organizatorzy 
czekają na zgłoszenia grup i pojedynczych osób, które organizują noclegi we wła-
snym zakresie. Informacje na ten temat znajdują się również na parafialnej stronie 
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

ODESZLI
W niedzielę, 2 kwietnia, w wieku 97 lat zmarł śp. Juliusz Garztecki-Wilczur, 

urodzony 6 maja 1920 r. w Warszawie, syn Stanisława i Anny z d. Sordio.  Pogrzeb 
zmarłego odbył się w poniedziałek, 10 kwietnia, o godz. 12.00 na naszym cmen-
tarzu.

Zawiadamiamy również, że 25 marca 2017 r., w wieku 81 lat zmarła śp. Julia 
Kaszyna, córka Wasyla Naumienkowa i Natalii z d. Jakow, urodzona 18 maja 1936 
roku w Komarowce w Guberni Smoleńskiej, ochrzczona w 1988 roku w baptystycz-
nym zborze w Kramatorsku. Pogrzeb zmarłej odbył się w środę,  5 kwietnia, na 
naszym cmentarzu.

Łączymy się w smutku i modlitwie z rodzinami zmarłych.

WSPOMNIENIE KS. JERZEGO STAHLA
W czwartek, 16 lutego, dokładnie w 20. rocznicę śmierci ks. Jerzego Stahla, 

wspominaliśmy Zmarłego spotykając się w tym dniu o godz. 14.00 na naszym 
cmentarzu przy grobie ks. Jerzego. Modlitwę poprowadził ks. Michał Jabłoński

Duchownego wspominaliśmy też podczas nabożeństwa w niedzielę, 19 lutego, 
które poprowadził ks. Roman Lipiński, a kazanie wygłosił ks. bp Marek Izdebski. 
Po nabożeństwie, podczas spotkania w sali zborowej, wspominaliśmy ks. Jerzego 
Stahla w gronie parafian, rodziny i przyjaciół. Duchownego wspominaliśmy również 
podczas cyklicznego nabożeństwa ekumenicznego 6 marca (piszemy o tym na s. 5).
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EKUMENIA
W środę, 18 stycznia, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, któ-

ry trwał jak co roku do środy 25 stycznia. Nabożeństwo rozpoczynające Tydzień 
Modlitw odbyło się w naszym kościele 18 stycznia. Kazanie wygłosił ks. Mateusz 
Wichary, przewodniczący Rady Kościoła Baptystycznego w Polsce. Nabożeństwo to 
było nagrywane przez Telewizję Polską Program II.

Tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne z okazji Światowego Dnia Modlitwy od-
było się w piątek, 3 marca, w kaplicy Kościoła ewangelicko-metodystycznego przy  
ul. Mokotowskiej 12. Liturgię nabożeństwa przygotowały w tym roku kobiety z Filipin.

W poniedziałek, 6 marca br., wspomnieniu ks. Jerzego poświęcone było cyklicz-
ne nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele, w czasie którego wysłuchaliśmy 
nagrania kazania ks. Stahla. Podczas liturgii śpiewał chór Modo Maiorum pod dy-
rekcją Michała Straszewskiego. Nabożeństwo to było nagrywane do radia. Liturgię 
prowadziła Ewa Jóźwiak. Duchownego wspominali: ks. bp Marek Izdebski i Włady-
sław Scholl. Trzecie wspomnienie – Marii Wolskiej Brodzińskiej, dawnej parafianki 
łódzkiej ks. Jerzego – zostało odczytane pod nieobecność autorki przez Ewę Scholl.  
Po nabożeństwie podczas spotkania w sali parafialnej Aldona i Karol Karscy za-
prezentowali wybór zdjęć z życia ks. Jerzego Stahla. Więcej na temat uroczystości 
można przeczytać w JEDNOCIE 1/2017.
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KANTATA REFORMACYJNA
KANTATA REFORMACYJNA to ini-

cjatywa, która powstała dla uczczenia 
jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce. 
Kantata ma być nawiązaniem do tradycji 

PRZYGOTOWANIE DO GRY MIEJSKIEJ W KOŚCIELE
23 marca grupa pierwszoklasistow spotkała się z ks. Michałem Jabłońskim w na-

szym kościele. Było to spotkanie przygotowujące młodzież do stworzenia gry miej-
skiej o warszawskich protestantach w ramach projektu „Cztery strony Warszawy”.

Śpiewa Modo maiorum. Fot. K. Okulska

muzycznej Reformacji, a zarazem zaspokoić potrzeby religijne wyrażone w ten 
szczególny sposób dla społeczności ewangelickiej naszego kraju.

Od wielu lat nie powstają na gruncie polskim utwory muzyczne ani pieśni, które 
by wchodziły do kanonu polskiej pieśni ewangelickiej. Dlatego inicjatorzy przedsię-
wzięcia chcieliby, aby przy okazji kantaty powstały właśnie nowe pieśni.

Kompozytorem kantaty jest Stanisław Szczyciński, autorem tekstu Jacek Cygan. 
Wykonanie planowane jest na 28 października 2017 r. w kościele ewangelicko-
-reformowanym w Warszawie, w ramach Weekendu Reformacyjnego. Planowany 
jest również koncert w Katowicach.

Na potrzeby realizacji kantaty zbierane są środki finansowe. Wszelkie kwoty, 
nawet najdrobniejsze, mogą posłużyć do powstania i wyemitowania tego dzieła.  

Wpłat można dokonywać na konto: Parafia Ewangelicko-Reformowana  
w Warszawie, 00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a. Nr konta: 26 1240 6322 
1111 0000 4606 8033, z dopiskiem KANTATA.

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty i zachęcamy do wsparcia inicjatywy!
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SPOTKANIA I DYSKUSJE
 Po nabożeństwie niedzielnym, 8 stycznia, odbyło się w domu parafialnym spo-

tkanie z Magdaleną Ruszkowską-Cieślak i Markiem Magdziakiem, przedstawicie-
lami organizacji „Habitat for Humanity”, zajmującą się eliminacją bezdomności na 
świecie i zapobieganiu ubóstwu mieszkaniowemu.

W piątek, 10 lutego, odbyły się w Muzeum Narodowym wystawa i spotkanie 
poświęcone Karolowi Beyerowi, fotografikowi warszawskiemu, jednemu z prekur-
sorów profesjonalnej fotografii polskiej, a naszemu współwyznawcy.

12 marca po nabożeństwie p. Filip Furman wygłosił prelekcję pt.: „Rola wolon-
tariatu w pracy hospicjum domowego”, która odbyła się w sali zborowej po nabo-
żeństwie.

7 kwietnia, odbył się w naszej parafii panel dyskusyjny pt. „Trójca Święta”, któ-
rego uczestnikami byli Ewa Kiedio i Krzysztof Dorosz.

SPOTKANIA KOBIET CZTERECH PARAFII
30 stycznia odbyło się w naszej parafii pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu 

Ewangelickich Spotkań Kobiet Czterech Parafii. Następne spotkanie, które odbyło 
się 27 lutego, poświęcone zostało żonie Marcina Lutra, Katarzynie. Z kolei 27 
marca spotkanie z tego cyklu połączone było z pokazem slajdów autorstwa Aldony 
Karskiej z pobytu w Wittenberdze.

KONCERTY
15 stycznia odbył się w naszym kościele koncert or-

ganowy w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina.

Również 15 stycznia Chór Kameralny naszego Ko-
ścioła wraz z chórem męskim Gregorianum, chórem 
dziecięcym Canzonetta i chórem Camerata Varsovia, dał 
noworoczny koncert kolęd i pastorałek w kościele p.w. 

Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ul. Conrada 7 w Warszawie.
22 stycznia odbył się w naszym kościele koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 

Chóru Kameralnego naszego Kościoła pod kierownictwem Pawła Hruszwickiego.
26 marca w ramach Śródmiejskich Koncertów Organowych wystąpił Matthias 

Böhlert z Niemiec. 
9 kwietnia w kościele rzymskokatolickim św. Włodzimierza przy ul. Kondrato-

wicza 2, Ekumeniczny Chór Kameralny naszego Kościoła pod kierunkiem Pawła 
Hruszwickiego wykonał koncert pasyjny „Laetare, Jerusalem”.

W Wielki Wtorek, 11 kwietnia, odbył się w naszym kościele koncert wielkopostny 
chóru Modo Maiorum pod dyrekcją Michała Straszewskiego.

W niedzielę, 23 kwietnia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 kon-
cert organowy w ramach Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Matthias 
Giesen. Zapraszamy!

Z DZIAŁALNOŚCI PTEw
20 lutego odbyło się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 Walne Zebranie Spra-

wozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw)  
w Warszawie. Zarząd Oddziału PTEw w Warszawie ukształtował się w nastę-
pujący sposób: Aldona Karska – prezes, ks. dr Włodzimierz Nast – sekretarz, dr 
Mirosława Weremiejewicz – skarbnik, Marek Kwiatkowski – członek. Do komisji 
rewizyjnej weszli: Bohdan Sabela – przewodniczący, Wanda Siemieńczuk i Alicja 
Śwituła – członkinie.

20 marca w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbyło się spotkanie oddziału, 
na którym rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Agniesz-
ka Godfrejów-Tarnogórska, poinformowała o inicjatywach Kościoła w związku  
z Jubileuszem 500 lat Reformacji.

Powyżej: Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego; 
kazanie głosi W. Scholl. Fot. E. Jóźwiak

W poniedziałek, 3 kwietnia, w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstą-
pienia Pańskiego przy ul. Puławskiej odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekume-
niczne, podczas którego kazanie wygłosił Władysław Scholl. Dwa kolejne nabożeń-
stwa będziemy gościć u siebie 8 maja i 5 czerwca o godz. 18.00.

W piątek, 7 kwietnia, o godz. 19.00 w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 
odbyła się ekumeniczna droga krzyżowa organizowana przez Stowarzyszenie Po-
jednanie „Effatha” i warszawski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, w której uczest-
niczył ks. Roman Lipiński.


