
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. 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.
Łukasz Skurczyński  
- stałe dyżury we wtorki w godz. 1600-1900;.

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.

Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego  
w Warszawie odbywa próby w domu parafialnym we wtorki i piątki 
od godz.1800; strona internetowa: www.chorkameralny.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, fax 831-08-27,
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. 22 636-99-13; nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302,
e-mail: jednota@jednota.pl, strona internetowa: www.jednota.pl.

W okresie jesienno-zimowym od 1 listopada niedzielne nabożeń-
stwa w kościele przy Al. Solidarności 74 rozpoczynają się  
o godz. 1100, a od pierwszej niedzieli po Wielkanocy o godz. 1000. 
W każdą drugą niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo 
wieczorne o godz. 1900.

Wydawca:Parafia Ewangelicko-Reformowana w  Warszawie
Adres redakcji: al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa, tel./fax 22 831-23-83 lub 22 636-99-45
Redaktor naczelny: Ewa Jóźwiak
e-mail: sachs@newsroom.kai.pl; strona internetowa: www.reformowani.org.pl
Skład i druk: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
Biuletyn finansowany ze środków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
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1 (58) styczeń-marzec 2013

Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

WIELKANOC 2013
Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, 

dostapili tego, co obiecał. (Hbr 10,36)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, 

Znów przeżywać będziemy Wielkanoc. Jakie uczucia budzą w nas te Święta? Jak rozumie 
poselstwo wielkanocne człowiek pełen smutku? Przeżywający pożegnanie, stratę, niepewność? 
Czy przesłanie tych Świąt może przynieść pociechę temu, kto szuka nadziei? Kto przeżywa roz-
terki, lęki i obawy? Z historii wiemy, że różni ludzie w różnych czasach wkładali w przekaz 
biblijny swe osobiste, często bardzo konkretne nadzieje. 

Czy zatem Jezus może i nam przynieść coś dobrego? Coś bardzo nam potrzebnego? 
Jezus w Getsemane toczył wewnętrzną walkę: czy spełnić wolę Ojca, czy swoją. Wybrał wolę 

Boga, wiedząc, co ta decyzja oznacza. Trud, osamotnienie, ból i cierpienie. Na pytanie: „Kto 
pójdzie? Kto usłyszy mój głos?” odpowiada: „Ja pójdę... nawet jeśli ma być ciężko”. 

Jezus jest dla wielu nie tylko lekarzem i cudotwórcą, nauczycielem i mędrcem, ale również 
cieślą, który pewnego dnia odłożył dłuto i zdecydował się na czyn. Używając współczesnego 
określenia: Jezus jest aktywistą! Twórczym człowiekiem, który nie czeka na to, czy coś mu spad-
nie z nieba, lecz idzie do przodu i działa. 

Dlatego Święta wielkanocne są dla nas również Świętami czynu. Odwagi. Zwycięstwa nad 
okolicznościami i nad samym sobą. Dzięki Bogu, nie musimy czuć się samotnie. Mamy dobrych 
przyjaciół i współpracowników, mamy wokół siebie ludzi, którym ufamy i wierzymy. Wiemy jed-
nak, że przychodzą w życiu chwile, gdy jesteśmy sami, gdy wstępujemy w ciemne doliny i nie 
znajdujemy drogi powrotnej. Wiemy, że przychodzą chwile, kiedy trzeba zdecydować, czy wraz 
z innymi jechać wygodnym pojazdem, czy wysiąść z niego i iść drogą, nawet samotną, ale co 
do słuszności której jesteśmy przekonani. Obojętność, niechęć i zwątpienie pokonane są w we-
wnętrznej walce. Jej motorem jest miłość. Miłość, która nie musiała iść na śmierć, a mimo to 
poszła. A potem zmartwychwstała. 

Tej odwagi, wytrwałości w działaniu i miłości życzymy wam wszystkim! 

Piotr Niewieczerzał     ks. Michał Jabłoński
Prezes Kolegium     Proboszcz
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Najbliższe nabożeństwo  
zostanie nadane przez radio 
29 marca, w Wielki Piątek  
w Programie Drugim o godz. 
18.00. Będzie to retransmisja  
z nabożeństwa z Warszawy.
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W RADIU

W TELEWIZJI

Kolejna nasza audycja z cy-
klu „Kościoły w Polsce i na 
świecie” zostanie wyemitowana 
20 kwietnia 2013 r. o godz. 21.43  
w Programie Pierwszym.

Audycja z cyklu „5 minut 
nad Biblią” zostanie wyemi-
towana 13 kwietnia 2013 r.  
o godz. 7.40 w Programie  
Drugim. 

Reportaż poświęcony 
prof. Zofii Lejmbach (1901-
1995) – lekarce, uczonej 
oraz działaczce, pierwszej 
prezes Konsystorza Ko-
ścioła Ewangelicko-Refor-
mowanego. zostanie nadany 
przez TVP w dniu 24 kwietnia 
2013 r. w Programie Drugim  
o godz. 11.55. 

„Kto śpiewa,  
dwa razy się modli”  

(Augustyn z Hippony).

Zapraszamy  Panie i Panów do wspólnego 
śpiewania  w Chórze Kameralnym  

Próby odbywają się we wtorki i piątki  
o godz. 18.00 w domu parafialnym

NABOŻEŃSTWA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
24 marca (Niedziela Palmowa) – nabożeństwo  
z Wieczerzą Pańską – godz. 11.00
28 marca (Wielki Czwartek) – nabożeństwo – godz. 
18.00
29 marca (Wielki Piątek) – nabożeństwo z Wiecze-
rzą Pańską – godz. 17.00
31 marca (Niedziela Zmartwychwstania) – nabo-
żeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 11.00
1 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – nabożeń-
stwo – godz. 11.00 

Jeśli ktokolwiek z członków Zboru chciałby, aby  
w okresie świątecznym odwiedził go duchowny, pro-
simy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej (tel.  
22/831 23 83 lub 636 99 45).

Uprzejmie przypominamy, że od niedzieli 7 kwiet-
nia nabożeństwa rozpoczynają się o godz. 10.00.

PROBOSZCZ O BIBLII
28 lutego w spotkaniu na temat: „Biblia – księga szkodliwa?”, zorganizowanym  

w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej 1, wziął udział ks. Michał 
Jabłoński. Rozmowa poświęcona była apartheidowi, nietolerancji i zagładzie Indian, 
jako wyniku specyficznego odczytania tekstu biblijnego. 

ŚWIATOWY DZIEŃ  
MODLITW

Kobiety wszystkich wyznań 
zaprosiły nas na coroczne 
ekumeniczne nabożeństwo 
z okazji Światowego Dnia 
Modlitwy, które odbyło się w 
piątek, 1 marca, w kościele 
ewangelicko-augsburskim 
Wniebowstąpienia Pańskie-
go przy ul. Puławskiej 2A.

KONCERT CHARYTATYWNY
W sobotę, 16 lutego, odbył się w naszym kościele dru-

gi już charytatywny koncert, którego celem było wspar-
cie finansowe sierocińca „Akany Tsimoka” na Madaga-
skarze. Na koncert, jak poprzednio, złożyły się utwory 
folkowe, w przeważającej części w języku malgaskim, 
wykonane przez Desiré D. Rasolomampionona przy 
akompaniamencie gitarowym. Towarzyszył mu Joseph 
Rakoto. Tym razem również zebranie środków finanso-
wych odbyło się poprzez sprzedaż „cegiełek” o warto-
ści 10 zł każda, stanowiących jednocześnie opłatę za 
wstęp na koncert. Istnieje możliwość wykupienia przez 
każdego uczestnika koncertu dowolnej ilości „cegiełek”.

NABOŻEŃSTWO  
EKUMENICZNE

Nabożeństwo ekumenicz-
ne w naszym kościele odby-
ło się 21 stycznia. Kazanie 
wygłosił pastor Mirosław Ka-
rauda, Przewodniczący Die-
cezji Wschodniej Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódme-
go w Polsce.

ZAWIADOMIENIE
Kolegium Kościelne warszawskiej parafii zwołu-

je na niedzielę 14 kwietnia 2013 r. Ogólne Zgroma-
dzenie Zboru, które odbędzie się po nabożeństwie, 
o godz. 12.00, w domu parafialnym, a poprowadzi 
je p. Desiré Rasolomampionona. 

W czasie zebrania będziemy m.in. wybierać  
delegatów na Synod i kandydatów do gremiów  
kościelnych. 

Zgodnie z Regulaminem Parafii każdy czło-
nek zboru mający czynne prawo wyborcze może 
zgłaszać kandydatów do gremiów kościelnych,  
a kandydaci winni wyrazić zgodę na piśmie – lub na 
zebraniu – do protokołu. Czynne prawo wyborcze 
mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają 
składkę parafialną. Lista dotychczas zgłoszonych 
kandydatów na delegatów na Synod jest wywie-
szona na tablicy ogłoszeń. Protokoły poprzednich 
zebrań są do wglądu członków parafii w kancelarii.

DO NABYCIA
W kancelarii parafii można nabyć książkę „W dąże-

niu do jedności – wybór kazań ekumenicznych z lat 
2000-2011” w cenie 25 zł. W książce zawarte są kaza-
nia wygłoszone w trakcie nabożeństw ekumenicznych 
w Warszawie w latach 2000-2011 przez duchownych  
z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekume-
nicznej, w tym kilka kazań ks. bp. Zdzisława Trandy.

KRÓTKO
● Spotkania Warszawskiego Kręgu Dyskusyjne-

go odbyły się w niedzielę 10 lutego i 17 marca po 
nabożeństwie. Następne spotkanie odbędzie się 
w niedzielę 21 kwietnia.

● W ramach Spotkań Ekumenicznych organi-
zowanych przez Stowarzyszenie „Effatha” i war-
szawski oddział PRE w piątek 22 marca odbyła 
się Ekumeniczna Droga Krzyżowa rozpoczynają-
ca się w kościele przy ul. Lindleya 12.
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CO, GDZIE, KIEDY
● Równolegle z nabożeństwem odbywają się zaję-

cia Szkoły Niedzielnej. 
● Studium biblijne i zajęcia dla osób zainteresowa-

nych nauką naszego Kościoła odbywają się w środy  
o godz. 18.00 i 19.00.

● Spotkania medytacyjne odbywają się w środy  
o godz. 18.00 i w niedziele na godzinę przed nabo-
żeństwem.

● Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00  
i w niedziele po nabożeństwie.

● Sklepik „DobroCzynny” otwarty jest w środy w godzi-
nach 10.00-19.00 i w niedziele po nabożeństwie. Książki 
można przynosić przez cały tydzień do parafii w godzi-
nach pracy kancelarii. Informacje o sklepiku i o możliwo-
ści zaangażowania się w jego pracę są wywieszone na 
tablicy ogłoszeń.

● Ochotnicy do sprzątania kościoła mogą wpisywać się 
na listę wyłożoną w kancelarii parafii. Kościół sprzątamy  
w piątki.

JEDEN PROCENT
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego  

w RP uprzejmie przypomina, że – jak co roku – istnie-
je możliwość odpisu 1% podatku dochodowego na cele 
charytatywne Diakonii. Paski z pełną nazwą i numerem 
KRS są wywieszone na tablicy ogłoszeń. 

1% podatku można też przekazać na Ekumeniczny 
Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowane-

IV MIĘDZYNARODOWY CYKL KONCERTÓW ORGANOWYCH
Rozpoczynamy kolejny Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych na zabytko-

wych organach firmy Schlag und Söhne z 1900 r. w kościele ewangelicko-reformowa-
nym w Warszawie. Koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00. Wstęp wolny. Szczegóły: 
www.festiwal.reformowani.pl

Terminy Recitali Organowych:

24.03 - Henryk Gwardak (Wyspy Alandzkie)
28.04 - Ludmila Matsyura (Madryt)
26.05 - Stephan Kagl (Herford)
23.06 - Ireneusz Wyrwa (Warszawa)
28.07 - Franz Günthner (Dießen)
25.08 - Michał Markuszewski (Warszawa)    
27.10 - Tobias Horn (Stuttagrt)
24.11 -  Maria–Magdalena Kaczor (Sapporo) 

go w Warszawie. Bliższe informacje są również na tablicy ogłoszeń.
1% podatku lub darowiznę można przekazać także Fundacji Avalon – w ten spo-

sób możemy pomóc w powrocie do zdrowia naszego parafianina. Ulotki są wyłożone  
w holu parafialnym.

NOWY NUMER „JEDNOTY”
Jest już pierwszy w tym roku numer „Jednoty”. Nowy 

rok to nowe pomysły i rozwiązania. Zmodyfikowaliśmy 
nieco wygląd okładki naszego czasopisma. Jednak to, co 
najważniejsze w „Jednocie”, to jej oferta czytelnicza. Jak 
zwykle publikujemy szereg ciekawych materiałów na te-
mat ewangelicyzmu, ekumenii, religii.

Tym razem proponujemy dwa bloki materiałów. Pierw-
szy dotyczy różnych aspektów małżeństwa i rodziny – 
kwestii małżeństw osób o różnej przynależności wyzna-
niowej, rozwodów czy zapobiegania przemocy w rodzinie. 
Drugi blok dotyczy badań socjologicznych przeprowadzo-

nych wśród warszawskich ewangelików i próby stworzenia portretu współczesnego 
polskiego ewangelika.

Naszym Czytelnikom proponujemy również wizytę w reformowanym Berlinie oraz 
recenzję Ekumenicznego Przekładu Przyjaciół Nowego Testamentu. W obliczu abdy-
kacji papieża Benedykta XVI analizujemy jego dorobek w kontekście ekumenicznym. 
A do rozważań nad problemami sumienia zachęci nas recenzja filmu „Pokłosie”.

Najnowszy numer „Jednoty” jest dostępny zarówno w wydaniu papierowym, jak  
i elektronicznym, a także w serwisie internetowym jednota.pl. Zachęcamy do lektury!

KONCERTOWALI
● 26 stycznia w naszym kościele wystąpił Chór „Modo Maiorum” z koncertem 

kolęd i pastorałek.
● Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego  

w Warszawie dał koncert kolęd i pastorałek kompozytorów polskich w niedzielę 
20 stycznia w rzymskokatolickim kościele św. Wojciecha przy ul. Wolskiej 76.

● Koncert a cappella naszego chóru odbył się 24 marca w bazylice p.w. Św. 
Krzyża w Warszawie.

NOWA JEDNOTA.PL!
Po kilku miesiącach 

pracy – jest! Uruchomi-
liśmy nowy serwis inter-
netowy „Jednoty”. Nowa 
jest też koncepcja jego 
funkcjonowania. Obok 
materiałów z papiero-
wych wydań „Jednoty” 
będziemy tu publikować 
także bieżące informa-
cje związane z ewan-
gelicyzmem i ekumenią  
w kraju i zagranicą. 
Mamy nadzieję, że nowa 
jednota.pl spodoba się 
internautom.
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WSPOMINAMY
W pierwszą rocznicę śmierci wspominaliśmy 

śp. ks. Lecha Trandę, urodzonego 24 listopada 
1956 r. w Warszawie, a zmarłego 23 lutego 2012 r.  
w Warszawie. Ksiądz Lech był pastorem zboru  
w Kleszczowie, proboszczem zboru warszawskiego, 
radcą duchownym Konsystorza, redaktorem naczel-
nym „Jednoty” i serdecznym przyjacielem wielu z nas.

Wspominając ks. Lecha proboszcz Michał Jabłoń-
ski powiedział: „Pamiętamy o jego życiu i o wszyst-
kim tym, co uczyniło go takim, jakim był, jego pracę, 
jego dary i to, co sprawiało mu radość. Pamiętamy o 
jego początkach, jego podróży życia. (...) Wspomina-

i otwarty, pełen szacunku dla odmienności i odrębności drugiego człowieka. Jedno-
cześnie potrafił walczyć o sprawy, które uważał za ważne i robił to z pasją. Nie uzna-
wał kompromisu w kwestiach zasadniczych. Był niepomiernie uczciwy i nie tolerował 
żadnych, nawet drobnych odstępstw od tej zasady. Reprezentował świat wysokich 
standardów moralnyc, w którym wszyscy rozumieją, co to znaczy poczucie wstydu  
i poczucie przyzwoitości i gdzie hołduje się niemodnym cnotom, takim jak skromność, 
prawdomówność, rzetelność i wzgląd na innych ludzi. Bronił wartości, które uważał za 
niezbywalne, choć wielu ludzi uznało je za przestarzałe i nieprzydatne w życiu”.

„On sam - powiedział ks. biskup - był ostoją dla wielu ludzi, był też źródłem ko-
jącego ciepła. Należał do tych, którzy posiedli mądre serce (Ps 37)”. Ksiądz Jerzy 
był duszpasterzem zborów łódzkiego, żychlińskiego, kucowskiego i warszawskiego, 
radcą duchownym Konsystorza i redaktorem naczelnym „Jednoty”. Był nauczycielem, 
wychowawcą i przyjacielem wielu z nas.

W pierwszą rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Danutę Joannę Sowińską, 
córkę Anny i Edmunda Stegnerów, urodzoną 24 maja 1938 r. w Warszawie, a zmarłą  
11 lutego 2012 r.

my jego charakter, jego integralność ale też niepokój wewnętrzny, który popychał do 
podejmowania coraz to nowych wyzwań i poświęcenia dla spraw, dla których warto 
było się poświecić. Wspominamy jego dobre serce, poczucie humoru i jego tak często 
wyciągniętą dłoń w stronę potrzebujących. Chcemy zachować w pamięci wszystko to, 
co sprawiło, że wciąż go kochamy i podziwiamy, i tęsknimy, co zaskarbiło szacunek 
rodziny i przyjaciół. Czujemy wdzięczność za czas spędzony z nim, i za bogactwo, 
które wniósł w nasze życie i za błogosławieństwo jego mocnego i wspaniałego ducha, 
którego działanie wciąż czujemy wśród nas”. 

W szesnastą rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. ks. Jerzego Stahla, urodzo-
nego 13 czerwca 1939 r. w Warszawie. Wspominając Zmarłego ks. bp Marek Izdebski 
powiedział m.in: „Zapewne są wśród nas Ci, którzy dokładnie pamiętają, co stało się 

w pierwszą niedzielę pasyjną 16 lutego 1997 r. Wy, 
którzy byliście tego dnia w kościele napewno zacho-
waliście w swojej pamięci ostetni, wstrząsający obraz 
ks. Jerzego przewożonego na noszach środkiem ko-
ścioła. Niestety, ani szybka fachowa pomoc lekarzy, 
ani gorące modlitwy wiernych obecnych na nabożeń-
stwie nie były w stanie powstrzymać jego odejścia. 
Pani Dorota Niewieczerzał, w artykule który ukazał 
się w „Jednocie” w 2007 r. o znamiennym tytule Nie 
ma już Jurka, pisała: Był wiarygodny poprzez przykład 
własnego życia. Prostolinijność połączona ze skrom-
nością sprawiała, że potrafił rozmawiać z każdym i na 
każdy temat. Był ciekaw ludzi, życzliwy, wyrozumiały 

20 stycznia minął dokładnie rok od śmierci Do-
roty Niewieczerzał, która zmarła po ciężkiej i długiej 
chorobie 20 stycznia 2012 r. Była ona od młodości 
aktywną uczestniczką życia zborowego naszej para-
fii oraz brała czynny udział w życiu społeczności na-
szego Kościoła pełniąc w nim różne funkcje, między 
innymi jako prezes Konsystorza. Była jednocześnie 
dobrą córką, matką, babcią i żoną. 

17 marca wspominaliśmy śp. Jadwigę Ry-
dzewską, pracownika wydziału architektury Poli-
techniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 r., 
a zmarłą 15 marca 2002 roku w Warszawie, córkę 
Bronisława Rydzewskiego, profesora Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie, ur. 3 kwietnia 1884 r. w Wilnie, a zm. 16 września 1945 r. 
Wspominamy także jej matkę Wandę, ur. 19 sierpnia 1893 r., a zm. 8 listopada 1960 r.  
W modlitwie i wspomnieniu łączymy się z rodziną.

ODESZLI
Ze smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek 1 stycznia 2013 r. w wieku 82 lat 

zmarła śp. Jadwiga Zaunar z d. Zielińska primo voto Horodyńska. Pogrzeb śp. Ja-
dwigi Zaunar odbył się 7 stycznia na naszym cmentarzu.


