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B I U L E T Y N
4 (77) grudzień 2018

Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

LIST ADWENTOWY 2018 
„Narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany,

a na Jego barkach spoczęło panowanie.
Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,

Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” (Iz 9, 5)

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

Istnieje w malarstwie obraz przedstawiający narodziny Jezusa jako zdarzenie 
niepozorne, dziejące się wśród zwyczajnego życia wiejskiej osady, dzieci jeż-
dżących na łyżwach, kobiet tłoczących się przy jarmarcznych straganach, sań i 
wozów, zwierząt kręcących się między ludźmi. W tym krajobrazie przychodzi na 
świat Chrystus. W ten sposób malarz chciał powiedzieć, jak niezauważalnie, cicho 
i skromnie zstępuje Bóg w ludzką codzienność.

Tajemnica Bożej łaski i pokoju objawia się wpośród ludzkiego życia, a nie gdzieś 
daleko od niego.

I po to jest nam potrzebny czas Adwentu i Świąt! Aby w najbliższych tygodniach 
doświadczać tajemnicy Bożej łaski i pokoju objawionych w Betlejem, by odnowić 
naszą wiarę, by znów otworzyć się na tę tajemnicę, która uświadamia nam inny 
wymiar świata, dający głębię i pewność naszemu życiu. By po zakończonym na-
bożeństwie, po powrocie do codziennego życia i do wszystkiego, co ono przynosi, 
być świadomym tej łaski dotykającej i obejmującej nasze życie. Łaski znalezienia 
Chrystusa Narodzonego nie tylko wokół naszych rodzinnych stołów i wokół Stołu 
Pańskiego, lecz także wśród biednych, głodnych i bezdomnych. By widzieć miłość 
Bożą w twarzach bliskich i przyjaciół i osób mniej nam życzliwych, zamkniętych 
w sobie, żyjących w odosobnieniu. By słyszeć Jego radość nie tylko w śmiechu 
dziecka, lecz również w odgłosach wydawanych przez całe Stworzenie. By pozna-
wać Jego pokój i w harmonii wewnętrznej, i pośród zgiełku i wrzawy, a Jego łaskę 
znajdować tak samo w dobrobycie, jak i w klęskach i porażkach.

W czasie światecznych spotkań z bliźnimi i każdym stworzeniem wkładajmy całe 
serce w relacje, w których od dawna żyjemy i w te, które dzięki tym Świętom roz-
poczęliśmy...

Życzymy wam wszystkim radości przebywania z Jezusem, Bliźnimi i całym Stwo-
rzeniem!

Piotr Niewieczerzał                                                                       ks. Michał Jabłoński
Prezes Kolegium                                                                                  Proboszcz
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2 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu. w 
Programie 2 Polskiego Radia o godz. 18.00 zo-
stało wyemitowane nabożeństwo z Warszawy. 
Kolejne nasze nabożeństwo zostanie nadane  20 
stycznia 2019 r.

15 grudnia  o godz. 7.40 w Programie 2 Pol-
skiego Radia została wyemitowana nasza au-
dycja z cyklu „Pięć minut nad Biblią”. Kolejna 
audycja w tym cyklu zostanie wyemitowana w 
nowym roku. 

W RADIU

Nasza audycja z cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” została wyemitowana 15 grudnia o 
godz. 16.15 w Programie 1 Polskiego Radia. 

DO OBEJRZENIA  
I POSŁUCHANIA  
W INTERNECIE

Przypominamy, że każda au-
dycja radiowa jest umieszcza-
na po emisji na stronie interne-
towej Polskiego Radia. Są to: 
„5 minut nad Biblią”, „Kościoły 
w Polsce i na świecie”, nabo-
żeństwa, a także „Kurier eku-
meniczny”. Podobnie dzieje się 
z programami redakcji ekume-
nicznej Programu 2 Telewizji 
Polskiej. 

Wszystkie audycje Ko-
ścioła ewangelicko-refor-
mowanego – zarówno ra-
diowe jak i telewizyjne – są 
dostępne w internecie za 
pośrednictwem strony in-
ternetowej Kościoła www.
reformowani.pl. Zachęcamy 
do słuchania i oglądania.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW ŚWIĄTECZNYCH:

22 grudnia 2018 r. (sobota) – spotkanie wigilijne dla dorosłych – godz. 16.00.

23 grudnia 2018 r. (niedziela) – Gwiazdka dla dzieci – w czasie nabożeństwa  
– godz. 10.30.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – Wigilia – nabożeństwo – godz. 16.00.

25 grudnia 2018 r. (wtorek) – Boże Narodzenie – nabożeństwo z Wieczerzą Pań-
ską – godz. 10.30.

26 grudnia 2018 r. (środa) – II Dzień Świąt – nabożeństwo – godz. 10.30.

30 grudnia 2018 r. (niedziela) – I Niedziela po Bożym Narodzeniu – nabożeństwo 
– godz. 10.30.

31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – zakończenie roku – nabożeństwo – godz. 17.00.

1 stycznia 2019 r.  (wtorek) – Nowy Rok – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską  
– godz. 10.30.
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PRACE  
KONSERWATORSKIE 

NA CMENTARZU
W październiku 2018 r. 

zakończyły się na Cmenta-
rzu  Ewangelicko-Reformo-
wanym w Warszawie prace 
renowacyjne nagrobka Eli-
sy de Blumenthal (na zdję-
ciu obok). 

Na rok 2019 zaplano-
wano renowację pomnika 
ks. Ludwika Teichmanna 
(1789-1839), drugiego pro-
boszcza warszawskiego 
zboru i radcy Generalne-
go Konsystorza Wyznań 
Ewangelickich.

KONCERTY
18 listopada Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła 

Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją 
Pawła Hruszwickiego wystąpił z okazji 100-lecia niepodle-
głości w katolickim kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.

25 listopada odbył się w naszym kościele przedostat-
ni koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. 
Wystąpił Andreas Jost ze Szwajcarii. Tegoroczny cykl 
Śródmiejskich Koncertów Organowych zakończył w nie-
dzielę, 16 grudnia, występ Krzysztofa Urbaniaka.

6 grudnia, odbył się w sali parafialnej kameralny koncert Tomasza Żółtko. Występ 
utrzymany był w konwencji wieczoru autorskiego, podczas którego artysta wykonał 
swoje utwory i przeczytał kilka swoich wierszy. Spotkanie stało się okazją do złożenia 
świadectwa o Jezusie Chrystusie.

15 grudnia odbył się w naszym kościele koncert jubileuszowy Chóru Kameral-
nego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. W programie znalazły 
się kanony wybitnych kompozytorów śpiewane przez chór z udziałem publiczności 
i gości.

18 grudnia odbył się w naszym kościele koncert chóru Modo Maiorum z oka-
zji 50-lecia pracy artystycznej Michała Straszewskiego. W programie znalazły się  
m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, Wacława z Szamotuł, Josquin des Pres.

JESIENNE OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU 
Z WYBORAMI PROBOSZCZA

1 grudnia odbyło się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, poświęcone m.in. 
sprawozdawczości i wyborowi proboszcza warszawskiej parafii. Jedynym kandy-
datem na tę funkcję był ks. Michał Jabłoński, dotychczasowy proboszcz parafii, 
który zaprezentował się zborowi (prezentację publikujemy poniżej). 

Po decyzji zgromadzonych o odstąpieniu przewidzianej Prawem Wewnętrznym 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP formy wyboru spośród co najmniej 
dwóch kandydatów na miejsce jednomandatowe, członkowie zboru wybrali ks. Mi-
chała Jabłońskiego ponownie proboszczem na 10-letnią kadencję. 

Kolegium Kościelne podziękowało Aleksandrze Sękowskiej za jej długoletnią 
pracę na rzecz parafii i Kościoła, ostatnio w Pracowni Ochrony Dziedzictwa Histo-
rycznego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, funkcjonującej w Bibliote-
ce Synodu. Jej następcą został Tadeusz Kuśmierowski.

Aleksandra Sękowska Członkowie Kolegium Kościelnego składają gratulacje ks. Zdzisła-
wowi Trandzie i wręczają pamiątkowy dyplom

Kolegium pogratulo-
wało również ks. Zdzi-
sławowi Trandzie z 
okazji jubileuszu jego 
konfirmacji, która miała 
miejsce 75 lat temu.

Ogólne Zgromadze-
nie Zboru w głosowaniu 
tajnym wyraziło rów-
nież wolę, żeby  Włady-
sław Scholl służył jako 
świecki kaznodzieja.
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AUTOPREZENTACJA KS. MICHAŁA JABŁOŃSKIEGO  
PRZEDSTAWIONA 1.12.2018 ROKU PODCZAS OGÓLNEGO  

ZGROMADZENIA ZBORU W WARSZAWIE  
Z WYBORAMI PROBOSZCZA

14 grudnia upłynie 10 lat od wyboru mojej osoby na proboszcza stołecznej pa-
rafii. Już o tym mówiłem nie tak dawno, ale gdy myślę o tych dziesięciu latach, to 
przypomina mi się postać ks. Šary, który w XIX wieku, w przygranicznym czeskim 
Hronovie, służył 50 lat. Przyszedł tam jako czarnowłosy młodzieniec, a gdy 50 lat 
później wynoszono go w trumnie z kościoła, miał siwiutkie włosy. Ja mimo siwizny 
żyję, jestem tu dopiero 12 lat, mam się dobrze, jestem szczęśliwy i chcę żyć jak 
najdłużej, ale łączy nas z ks. Šarą jedno - miłość do swojego zboru, z którym pra-
gnę złączyć resztę mego życia. 

Ostatnio czytałem Biuletyn parafialny 10-11/2008, w którym zamieszczony został 
mój „program wyborczy”. I muszę stwierdzić, że nic, lub prawie nic nie uległo w nim 
zmianie, oczywiście stale się zmieniam i rozwijam, ale ówczesne moje stwierdze-
nie, że: „Duszpasterz powinien być szukającym wśród szukających i pytającym 
wśród pytających” nadal mogę uznać za pewnego rodzaju credo. Pewnie też dla-
tego nigdy nie upierałem się, by jako proboszcz być zawsze pierwszym, najlepiej 
wiedzącym, tym, który strzeże zazdrośnie swej pozycji kosztem jakości służby. 
Przyzwoitość, kultura i zdrowy rozsądek mówią mi, że wśród Was jest wielu mą-
drzejszych ode mnie w sprawach finansowych, remontowo-budowlanych, redak-
cyjnych, także i teologicznych – gdybym upierał się, by wykonywać wszystkie te 
prace naraz, miałoby to fatalne skutki dla jakości wykonania zadań. 

Moim marzeniem było i jest, by życie w zborze tworzyli sami parafianie, sami  
z siebie, a nie czekali aż ksiądz podsunie im jakiś pomysł. Parafia to nie tylko 
pastor, duszpasterz - to przede wszystkim parafianie, którzy powinni czuć się go-
spodarzami tego Zboru. To ci, którzy traktują parafię i zbór jak swój drugi dom, jak 
drugą rodzinę - wtedy więzi, jakie się tworzą między ludźmi, dają podwaliny pod 
coś o wiele mocniejszego niż budynek - tworzy się siła jedności, która w trudnych 
czasach pozwala nam przetrwać. 

Wielokrotnie reprezentowałem publicznie zarówno cały Kościół ER jak i zbór 
warszawski. Zawsze starałem się to robić odpowiedzialnie, ale nie dogmatycznie, 
mądrze ale nie smutno-poważnie, zawsze w duchu otwartości, szczerości, odważ-
nie i ze spokojem. 

Już 10 lat jestem proboszczem parafii warszawskiej - dostrzegam i moje porażki 
i sukcesy, ciągle więcej jest jeszcze tego, czego nie uczyniłem, niż tego, co zdoła-
łem zrobić. Mam nadzieję jednak, że, jeśli będzie mi dane, powoli będę nadrabiać 
zaległości...

Przede wszystkim moim priorytetem pozostaje zbór i jego potrzeby. Liczę w tej 
materii na Wasze uwagi, sugestie. Mam zamiar kontynuować w Waszym i moim 
imieniu działalność ekumeniczną, międzyreligijną, która jak wierzę, służy wszyst-

POLECAMY!
W tym roku mija sto lat od zakończenia pierwszej wojny światowej 
i odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w ramach 
serii „Biblioteka JEDNOTY” została przygotowana książka, która 
prezentuje wydarzenia sprzed stu lat oraz ich konsekwencje w 
kontekście ewangelicyzmu. Dlaczego?
Uformowanie się po pierwszej wojnie światowej nowych państw 
stało się przyczyną reorganizacji życia kościelnego. W państwie 
polskim istniało kilka Kościołów ewangelickich, zróżnicowanych 
narodowo i często skonfliktowanych. Jednocześnie dwudziestolecie 
międzywojenne to czas rozwoju ruchu ekumenicznego i stosunkowo 
prężnej działalności diakonijnej. Doświadczenie pierwszej wojny 
światowej było zaś niezwykle ważne dla rozwoju nowego nurtu w teologii ewangelickiej – teologii 
dialektycznej. To, co się działo sto lat temu w życiu ewangelików w Polsce i w Europie, było 
więc niezwykle ciekawe, wpisywało się w ówczesne wydarzenia społeczno-polityczne i miało 
też konsekwencje na kolejne lata. 
O tym właśnie traktuje przygotowana przez nas książka. Jest to zbiór artykułów kilkunastu 
autorek i autorów – historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy, uzupełniony 
o teksty źródłowe z epoki. Wszystko razem tworzy interdyscyplinarne studium, które jest 
wkładem polskich ewangelików w refleksję nad tegorocznym jubileuszem.

 Redakcja JEDNOTY

Diakonia to bijące serce Kościoła, jak kiedyś wyraził to ks. bi-
skup Zdzisław Tranda, emerytowany zwierzchnik Kościoła ewan-
gelicko-reformowanego w Polsce. Ile Kościołów, tyle pewnie  
i bijących serc. Ks. Miroslav Danyś opowiada o sercu w sercu,  
o tym, jak niezwykle trudne losy Kościołów ewangelickich na 
obecnych terenach Polski, Czech i Niemiec, to jest w Europie 
Środkowo-Wschodniej, wpływały na kształt, rolę i ducha diakonii. 

Ks. Danyś, w oparciu o swoje doświadczenia i przyjaźń z prof. 
Alfredem Jägerem, proponuje, by diakonia stała się praktyczną 
dziedziną nauki, po to, by można było nauczyć się zarządzania 
środkami, które będą wydatkowane na potrzeby bliźnich, by pro-
wadzić nie tylko szpitale i domy spokojnej starości, ale również 
przedszkola i inne ośrodki użyteczności publicznej. A nie są to ła-
twe przedsięwzięcia i bez wiedzy specjalistycznej można popełnić 
nieodwracalne błędy.

Publikacja, wydana przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Warszawie, traktuje  
o tych fragmentach historii, które nie mają szans pojawić się w szkolnych podręcznikach. 
Ponadto w niezwykle ciekawy i przyjazny sposób opowiada o naszych południowych są-
siadach, braciach w wierze, o ich wielowiekowej walce o zachowanie tożsamości religijnej,  
a w przypadku Ślązaków cieszyńskich także o tożsamości kulturowej. Po trzecie, dowodzi, 
że diakonia jest w ciągłym procesie rozwoju, a by sprostać wyzwaniom współczesności, 
przyjmuje wiele różnych form działania. Nie zmienia to w żadnej mierze jej pozycji w organi-
zmie Kościoła – ciągle jest jego bijącym sercem.
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NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNE
29 listopada podczas comiesięcznego nabożeństwa ekumenicznego w rzymsko-

katolickim kościele św. Marcina przy ul. Piwnej kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoń-
ski. Spotkanie było również okazją do uczczenia urodzin ks. Andrzeja Gałki. 

W poniedziałek, 3 grudnia, odbyło się w naszym kościele comiesięczne na-
bożeństwo ekumeniczne, które poprowadzili: Ewa Jóźwiak i Władysław Scholl. 
Kazanie wygłosiła Mira Majdan - katoliczka od lat związana z ruchem Odnowy  
w Duchu Świętym, współpracująca z Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalen-
ce i prowadząca rekolekcje o miłosierdziu Bożym oraz ewangelizacyjne.

Z DZIAŁALNOŚCI PTEW
W ramach comiesięcznych spotkań Polskiego Twowarzystwa Ewangelickiego 

(PTEw) 19 listopada odbyło się spotkanie z prelekcją Joanny Kamińskiej, byłej 
przewodniczącej Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy (ŚDM) w latach 
2006-2018. W spotkaniu uczestniczyła Hanna Tranda, obecna przewodnicząca 
Krajowego Komitetu ŚDM.

SPOTKANIA O WIERZE
Kaznodziejka świecka Marta Borkowska zaprasza na spotkania zatytułowane 

„Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary?”. Pierwsze spotkanie 
odbyło się w niedzielę, 28 października, po nabożeństwie w sali konferencyjnej 
parafii warszawskiej, a kolejne - 18 listopada.  

kim. Jeśli chodzi o materialne zasoby naszej parafii, ich rozwój, zmiany organiza-
cyjne i techniczne, deklaruję niezmiennie swoją współpracę z Kolegium Kościel-
nym. 

Codziennie zadaję sobie pytanie, wchodząc do budynku parafii, do waszych do-
mów, na kazalnicę: Jakie nadzieje pokładaliście we mnie w trakcie wyborów na 
proboszcza? 

Jakie nadzieje pokładacie teraz? Czy wciąż pokładacie? Dobrze wiecie, że nie 
chcę ich zaprzepaścić. 

Pragnę Wam wszystkim przede wszystkim podziękować, za to, że tworzyliśmy            
i ciągle tworzymy wspólnie Kościół, autentyczny i prawdziwy. Z przekonaniem i na 
przekór nielicznym twierdzę, że więcej otrzymaliśmy, niż straciliśmy, bez względu 
na straty finansowe. 

Dziękuję za to, że byliście ze mną w ciężkich dla mnie chwilach, staliście obok 
mnie, walczyliście o mnie i ufaliście. Jeśli tylko pojawiają się jakieś niesnaski mię-
dzy nami, konflikty i różnice zdań, to przypominam sobie ten czas solidarności, 
wspólnoty i jednoty. 

Proszę o wybaczenie Tych, których rozczarowałem, przepraszam Tych, których 
skrzywdziłem w jakikolwiek sposób i proszę o odpuszczenie Tych, wobec których 
mam jakiś dług.  

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, z którymi dane mi jest praco-
wać na co dzień – paniom Ani Bender, Ani Zieleniewskiej, Małgosi Dyrdzie, Marze-
nie Matejce, Krzysztofowi Urbanowi, wszystkim członkom Kolegium i Wam tutaj 
zebranym. Dziękuję za słowa zachęty, wsparcia, za rady mi udzielane, za słowa 
krytyki, które są tak bardzo potrzebne. Dziękuję ks. Zdzisławowi Trandzie za jego 
obecność i szczerą chęć służenia mi pomocą i nauką. Dziękuję też za to, że nigdy 
nie zawodzi. I dziękuję z całego serca ks. Romanowi Lipińskiemu, za jego przy-
jaźń, współpracę i doświadczenie, którym chce się ze mną dzielić. 

Chciałbym, byście byli dumni ze mnie, swego proboszcza, tak jak ja jestem dum-
ny z Was, warszawski zborze ewangelicko-reformowany. 

Ostatnia myśl - Jezus powiedział: „Wy jesteście solą ziemi”. Przede wszystkim: 
nie musimy popadać w zakłopotanie, że nas, uważających się za chrześcijan, za 
ewangelików reformowanych jest tak mało. Przecież soli nie musi być dużo, by 
sprawić, że potrawa będzie smakować… Przyznam, że czasami nie czuję się zbyt 
dobrze w przestrzeni „przesolonych” chrześcijan. Podobnie nie czuję się zbyt do-
brze tam, gdzie chrześcijanie, zamiast być słoni – stają się słodcy, w wręcz prze-
słodzeni. Bądźmy spokojni – soli nie musi być dużo. Nadmierna ilość soli również 
szkodzi…

Chciałbym podziękować, Tym wszystkim, którzy okazali się taką solą, przydają-
cą smaku naszej parafii, zborowi, Kościołowi – za ich ofiarność, pomoc, otwarte 
serca i portfele, pracę fizyczną, czas, poświęcenie i zaangażowanie. Nie jest ich 
wielu, ale to już wystarczy… Soli nie trzeba wiele… 

KRÓTKO
l    10 grudnia w ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 

przy ul. Puławskiej 2A, odbyło się wigilijne spotkanie Dinozaurów. 

l 16 grudnia po nabożeństwie odbyło się w sali parafialnej spotkanie delega-
tów na synod i osób zainteresowanych rozmową na temat „Pragmatyki służbowej”.

KSIĄŻKA O LAPIDARIUM W ŻYCHLINIE
Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie wydała piękną, bogato ilustrowa-

ną książkę poświęconą lapidarium Kościoła ewangelicko-reformowanego w Żychli-
nie. Kupując publikację wspieramy renowację i ratowanie unikatowych zabytków. 
Książka-cegiełka jest do nabycia w kancelarii parafii.
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B I U L E T Y NB I U L E T Y N

W Warszawie zainaugu-
rowano 29 listopada kolejną 
edycję ekumenicznej akcji 
charytatywnej Wigilijne Dzie-
ło Pomocy Dzieciom. W jej 
ramach Diakonia Kościoła 
Ewangelicko-Reformowane-
go w RP rozprowadzi ok. 100 
świec w swoich parafiach. Po-
zyskane w ten sposób środki 
zostaną przeznaczone na po-
moc potrzebującym dzieciom. 
W uroczystości wziął udział  
ks. Michał Jabłoński.

JARMARK  
ŚWIĄTECZNY

9 i 16 grudnia odbył 
się jarmark świątecz-
ny, z którego dochód 
został przeznaczony 
na potrzeby żłobka 
w Beninie w Afryce. 
Można było zakupić 
wytwory rękodzielni-
cze wykonane przez 
nasze parafianki i pa-
rafian: szydełkowe 
serca, gwiadki, anioły, 
ceramiczne zawieszki 
i drobne naczynia oraz 
ręcznie robione kartki 
świąteczne.

LOTERIA FANTOWA
W niedzielę, 2 grudnia, odbyła się po nabożeństwie coroczna loteria diakonijna, 

z której dochód przeznaczony jest na pomoc charytatywną. 

Funkcje w kościele:
l 2006–2009 – zastępca radcy duchownego Konsystorza,
l od 2006-2010 – duszpasterz młodzieży.
l urodzony13.02.1967 r. w Łodzi. Matura w I LO w Pabianicach.
l studia:1987–1992 – teologia ewangelicka w Chrześcijańskiej Akademii Teolo-

gicznej w Warszawie, dyplom magistra teologii, tytuł pracy magisterskiej: „Sacrum 
w sztuce? – na przykładzie malarstwa holenderskiego XVII w Willema Claesza 
Hedy (teologia Kalwina) i muzyki Jana Sebastiana Bacha (teologia Lutra)”. 
l 1993–1994 – podyplomowe studia na Uniwersytecie w Edynburgu, dyplom 

Master of Theology (Mth) w zakresie teologii systematycznej. 
l Ordynacja: 21 kwietnia 1995 r., Łódź.

Praca duszpasterska w Kościele:
l 1994 – staż w parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie pod kierunkiem 

ks. Bogdana Trandy, a następnie w parafii ewangelicko-reformowanej w Łodzi,  
11 czerwca 1995 r. - instalacja na duchownego parafii w Pstrążnej,
l 1995–1998 – wikariat pod kierunkiem ks. Mirosława Jelinka z Zelowa,
l od 1998 – administrator parafii w Strzelinie i Pstrążnej. 
l Od stycznia 2006 r. mieszkam w Warszawie, nadal duszpastersko służąc wy-

mienionym wyżej parafiom,
l od 1.03.2006 r. – praca w parafii warszawskiej jako adiunkt ks. Lecha Trandy, 

ówczesnego proboszcza
l od 1.09.2007 r. – administrator parafii warszawskiej.
l 14 grudnia 2008 r. wybrany na 10-letnią kadencje proboszcza warszawskiego.

Publikacje:
l kazania i artykuły w „Jednocie”, wywiady i artykuły w „Mlada Fronta Dnes” 

(Czechy)
l ulubione lektury: literatura czeska (Hrabal, Paral, Otcenasek, Kafka), anglosa-

ska, iberoamerykańska.

Hobby:
l muzyka klasyczna, klasyka rocka, jazda rowerem, góry, teologia anglosaska, 

strzelectwo sportowe
l znajomość języków obcych: biegle język angielski i czeski. 

Inne ważne informacje:
l dwie siostry: Barbara (ur. 1964) i Justyna (bliźniaczka).
l stan cywilny: po raz pierwszy żonaty z Agatą w 1997 r., z którą mam 20 letniego 

syna Wojtka. Rozwiodłem się z Agatą w 2015 r., a 30 czerwca 2018 r. ożeniłem się  
z Monika Polkowską.

ks. Michał Jabłoński


