
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, kaznodzieja świecki 
- 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.
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Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

ADWENT 2012
Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Ostatnio dostrzegłem ciekawą reklamę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. Otóż 

przedstawiona jest scena z Betlejem – stajenka, żłóbek z małym chłopczykiem, obok Maria  
i Józef, na drugim planie pasterze, zwierzęta, mędrcy. A wszystkie te postacie są ustawione  
z klocków Lego. Znakomity pomysł! Ktoś ustawił scenę betlejemską z klocków Lego – mówi ona 
o Świętach i jednocześnie reklamuje słynne klocki. 

Istnieją, oczywiście, okazalsze, piękniejsze i bardziej kunsztowne inscenizacje betlejemskiej 
szopki. Szopka z klocków ma jednak swój czar – dziecięcej prostoty, kanciastości. 

Jezus powiedział kiedyś, aby Jego uczniowie byli jak dzieci. Te słowa odnoszą się również do 
dorosłych. W przeciwnym wypadku do Królestwa Bożego nie wejdziemy. Jezus nie powiedział: 
„Bądźcie naiwni” albo „Bądźcie głupi”. Rzekł jedynie „Jak dzieci”. 

Gdy byliśmy dziećmi, przeżywaliśmy Święta o wiele intensywniej niż w wieku dorosłym. Nie 
tylko z powodu niecierpliwego oczekiwania na prezenty. Również z powodu tej wyjątkowej  
atmosfery – kolęd, czerwonych i zielonych barw Świąt, lampek choinkowych i jasności, z powo-
du odwiedzin naszych bliskich, stołu świątecznego i karpia w wannie. Ostatnio uświadomiłem 
sobie, jak wolno mijał czas w okresie Adwentu i Świąt... 

Być dzieckiem oznacza ufać rodzicom. Wierzyć, że myślą o nas dobrze, że nas nie zawiodą, 
że możemy podążać za nimi zawsze i wszędzie. U dziecka można doświadczyć tego oddania  
i ufności. Taka powinna być nasza wiara.  

I w naszym zborze nie zabraknie w te Święta dziecięcej radości. Będziemy z dziećmi przeży-
wać ich występy gwiazdkowe, śpiewać wspólnie kolędy. Będziemy słuchać świątecznej Rado-
snej Nowiny: „Nie bójcie się! Oto przynoszę wam dobrą nowinę, radość wielką dla całego ludu. 
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. Oto znak dla 
was: znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie” (Łuk. 2, 10-12).

Szopka betlejemska ułożona z klocków nie jest doskonała, ale może się podobać. Pokazuje, 
że i dla dziecka, które w nas tkwi, Święta są wciąż ważne. Być może nie zawsze jesteśmy w 
stanie zorganizować i przeżyć doskonałe Święta – dobrobytu, spokoju i ładu. Ale to nie szkodzi.  
O wiele ważniejsza jest radość. I to uczucie bycia dzieckiem. Radość z tego powodu, że Bóg 
skłonił się ku nam w Jezusie Chrystusie. 

Niech ta dziecięca radość towarzyszy nam w czasie Świąt i w każdym dniu naszego życia!

Piotr Niewieczerzał     ks. Michał Jabłoński
Prezes Kolegium     Proboszcz
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Najbliższe nabożeństwo  
zostanie nadane przez radio 
w dniu 20 stycznia 2013 r.  
w Programie Drugim o godz. 
8.00. Będzie to retransmisja  
z nabożeństwa z 6 stycznia  
w Warszawie.
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W RADIU

W TELEWIZJI

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

Audycja z cyklu „5 minut 
nad Biblią” zostanie wyemito-
wana 5 stycznia 2013 r. o godz. 
7.40 w Programie Drugim. 

GRUDNIOWY SYNOD W ŁODZI
Kolejne i ostatnie w tym roku posiedzenie Synodu odbyło się 8 grudnia  

w Łodzi. Przyjęto preliminarz budżetowy Kościoła na 2013 r. 
Kontynuowano dyskusję nad nowelizacją „Prawa wewnętrznego”, jednak niemożliwe 

było dokończenie drugiego czytania projektu ze względu na zbyt małą liczbę delegatów 
do podjęcia tego rodzaju uchwały. Synod uchwala zmiany w „Prawie wewnętrznym” na 
co najmniej dwóch dorocznych sesjach. Podczas pierwszej podejmuje uchwałę o ko-
nieczności dokonania zmian, na następnej może uchwalić zmiany. W każdym przypad-
ku do podjęcia decyzji potrzebna jest większość kwalifikowana dwóch trzecich głosów 
przy obecności trzech czwartych liczby członków z głosem stanowiącym. 

Reportaż poświęcony de-
mokracji i autorytetom w 
Kościele zostanie nadany 
przez TVP w dniu 22 stycznia 
2013 r. w Programie Drugim  
o godz. 11.55. 

Natomiast 23 stycznia  
o godz. 11.40 można będzie 
obejrzeć retransmisję nabo-
żeństwa z 6 stycznia z War-
szawy.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2012
Jak zwykle w Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczęła się akcja sprzedaży 

świec wigilijnych. Można je nabyć w przedsionku kościoła lub w diakonii. 

GOŚCIE
W niedzielę 11 listopada z okazji  

50. rocznicy pierwszego nabożeństwa 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet, które 
odbyło się w naszym kościele, nabożeń-
stwo poprowadzili: ks. bp Zdzisław Tranda,  
ks. Michał Jabłoński. Następnie w sali pa-
rafialnej gościliśmy grupę 60 kobiet.

ZAPOWIEDZI
● 13 stycznia 2013 roku po nabożeń-

stwie odbędzie się spotkanie Warszaw-
skiego Kręgu Dyskusyjnego.

● Do udziału w zimowisku rodzinnym w 
Wiśle-Jaworniku w dniach 2-9 lutego za-
prasza Ewangelicko-Augsburska Parafia 
Św. Trójcy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

Dochód ze świec za rok 
2010 i 2011 został prze-
znaczony dla rodziny, która 
straciła cały dobytek pod-
czas pożaru. Matka sa-
motnie wychowująca troje 
dzieci w wieku szkolnym 
jest bezrobotna. Serdecz-
nie dziękujemy za wspar-
cie naszej działalności 
poprzez zakup świec wigi-
lijnych, w tym roku również 
zachęcamy do zakupu.

Diakonia

ŚWIĘTO PEIFANII
6 stycznia 2013, w Święto Epifanii,  

nabożeństwo rozpocznie się o godz. 15.00.  
W trakcie nabożeństwa zostanie  

pobłogosławiony ks. Marek Izdebski,  
powtórnie wybrany do służby biskupa.  

Nabożeństwo będzie nagrywane do radia i telewizji.

NABOŻEŃSTWA I SPOTKANIA  
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

22 grudnia 2012, sobota, godz. 16.00 – spotkanie 
wigilijne dla dorosłych w domu parafialnym
23 grudnia 2012, niedziela, godz. 11.00 – nabo-
żeństwo – ks. Michał Jabłoński; po nabożeństwie 
„Gwiazdka” dla dzieci w kościele 
24 grudnia 2012, Wigilia, godz. 16.00 – nabożeń-
stwo – ks.  Michał Jabłoński
25 grudnia 2012, Boże Narodzenie, godz. 11.00  
– nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – ks. Michał  
Jabłoński
26 grudnia 2012, Drugi Dzień Świąt, godz. 11.00  
– nabożeństwo – kazn. świecki Łukasz Skurczyński
30 grudnia 2012, niedziela, godz. 11.00 – nabożeń-
stwo – ks. Michał Jabłoński
31 grudnia 2012, zakończenie roku, godz. 17.00  
– nabożeństwo – kazn. świecki Łukasz Skurczyński
1 stycznia 2013, Nowy Rok, godz. 11.00 – nabożeń-
stwo z Wieczerzą Pańską – ks. Michał Jabłoński

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

REZYGNACJA
Kolegium Kościelne zawiadamia, że p. Elżbieta 

Schmidtke zrezygnowała z członkostwa  w Kole-
gium, wyrażając jednocześnie gotowość do dalsze-
go zajmowania się sprawami rewindykacji mienia 
parafialnego.
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CZY NASZ CMENTARZ BĘDZIE POMNIKIEM HISTORII
Zespół Cmentarzy Wyznaniowych na Powązkach, tj. Cmentarz Powązkow-

ski, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Ewangelicko-Reformowany, 
Cmentarz Żydowski, Cmentarz Muzułmański Kaukaski i Cmentarz Muzułmań-
ski Tatarski mają szansę stać się Pomnikiem Historii. Status Pomnika Historii 
jest nadawany od 1994 r. przez Prezydenta RP specjalnym rozporządzeniem na 
wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomnik historii jest jedną z czterech form ochrony zabytków, jakie przewiduje ustawa 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Do dziś to najwyższe wyróżnie-
nie nadano 48 zabytkom w Polsce. Pomnikiem Historii mogą stać się obiekty o szcze-
gólnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o szczególnym znaczeniu 
dla dziedzictwa kulturowego. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać 
obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, 
zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca 
pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska arche-
ologiczne.

KWESTA NA CMENTARZU
W dniach 1-4 listopada odbyła się na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej coroczna 

kwesta, z której dochód przeznaczony będzie na ratowanie zabytkowych grobów. 

KRÓTKO
● 30 października Chór i Orkiestra Warszawskiej 

Opery Kameralnej wykonali w naszym kościele „Re-
quiem” W. A Mozarta.

● 11 listopada w naszym kościele odbył się koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Ewangelic-
ko-Augsburskiej Parafii Św. Trójcy Modo Maiorum.

● 2 grudnia po nabożeństwie odbyło się spotkanie 
delegatów na Synod.

● 2 grudnia Fundacja Radców Prawnych oraz 
Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum zorgani-
zowały wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek w na-
szym kościele.

● 9 grudnia po nabożeństwie odbyła się loteria fan-
towa organizowana przez naszą Diakonię.

● 12 grudnia odbył się w naszym kościele kon-
cert uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ka-
rola Szymanowskiego w Warszawie. W programie 
muzyka organowa i kameralna J.S. Bacha, G.F. 
Haendla, Giulio Cacciniego, Mikołaja z Krakowa, 
Mariana Sawy.

● 14 grudnia odbył się w naszym kościele koncert 
adwentowy Ekumenicznego Chóru Kameralnego na-
szego Kościoła. Będzie to jednocześnie koncert jubi-
leuszowy z okazji 21 lat działalności Chóru. W progra-
mie: Kurpiński, Jarecki, Szaliński, Łukaszewski i inni.

● 16 grudnia odbył się koncert bożonarodzeniowy 
uczniów dwóch szkół muzycznych – Państwowej 
Szkoły Muzycznej nr 1 i prywatnej szkoły z ulicy Świę-
tojerskiej.

CO, GDZIE, KIEDY
● Równolegle z nabożeń-

stwem odbywają się zajęcia 
Szkoły Niedzielnej. 

● Studium biblijne i zaję-
cia dla osób zainteresowa-
nych nauką naszego Ko-
ścioła odbywają się w środy  
o godz. 18.00 i 19.00.

● Spotkania medytacyj-
ne odbywają się w środy  
o godz. 18.00 i w niedziele 
na godzinę przed nabożeń-
stwem.

● Diakonia dyżuruje w śro-
dy 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 niedzie-
le po nabożeństwie. Książki 
można przynosić przez cały 
tydzień do parafii w godzi-
nach pracy kancelarii. Infor-
macje o sklepiku i o możli-
wości zaangażowania się w 
jego pracę są wywieszone na 
tablicy ogłoszeń.

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

PRACOWNIA OCHRONY DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO PARAFII
Podczas zebrania w dniu 24 września br. Kolegium podjęło decyzję o utwo-

rzeniu Pracowni Ochrony Dziedzictwa Historycznego Parafii E-R w Warszawie. 
Pracownia realizować będzie program działania opracowany przez Aleksandrę Sę-

kowską dotyczący ochrony i popularyzacji szeroko rozumianego dziedzictwa historycz-
nego Parafii.  Pracownię prowadzi Aleksandra Sękowska.



4

B I U L E T Y N

9

B I U L E T Y N

Jest kilka powodów, dla których Zespół Cmentarzy Wyznaniowych na Powązkach 
pretenduje do  zaszczytnego tytułu Pomnika Historii. Wola była ważnym punktem 
strategicznym - na jej terenie toczyły się ciężkie walki przeciwko rosyjskim zaborcom 
podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego i Powstania Stycz-
niowego, a potem z niemieckim okupantem podczas Powstania Warszawskiego. Na 
cmentarzach drzewa i grobowce stanowiły osłonę pozycji artyleryjskich i strzeleckich. 
Cmentarze, w tym nasz cmentarz przy ul. Żytniej, są miejscem wiecznego spoczynku 
ludzi zasłużonych w walkach o wolną Polskę, słynnych naukowców, twórców, arty-
stów, osób, które przyczyniły się do postępu cywilizacyjnego nie tylko  Polski.

Są one wreszcie wpisanymi do rejestru zabytków zachowanymi kolekcjami rzeźby, 
rzemiosła artystycznego jak i architektury, odzwierciedlającymi trendy i przemiany w 
sztuce na przełomie ostatnich trzech stuleci.

28 czerwca br. wizytowała nasz cmentarz komisja oceniająca złożony w dniu 
28.10.2011r. wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uznanie Zespołu 
Cmentarzy Wyznaniowych na Powązkach za Pomnik Historii. Komisję reprezentowali: 
Zbigniew Maj – przedstawiciel Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Małgorzata 
Maksymiuk, Elżbieta Jagielska i Katarzyna Kosior z Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa oraz Anna Jagiellak z Biura Stołecznego Konserwatora. Członków komisji intere-
sowały zarówno zabytkowe grobowce, jak i stan, w jakim się znajdują. Po cmentarzu 
oprowadzali: Irena Scholl – przewodnicząca Społecznego Komitetu Opieki nad Za-
bytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, ks. Michał Jabłoński 
– proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie oraz intendent cmen-
tarza Jan Pospiszył. Wizja lokalna stanowi część procedury poprzedzającej wystąpie-
nie do Prezydenta RP o nadanie tytułu Pomnika Historii. Tyle formalnych informacji.  
A dodam od siebie, że na członkach komisji nasz cmentarz zrobił duże wrażenie. 

Irena Scholl

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU 
W niedzielę 25 listopada po nabożeństwie odbyło się jesienne Ogólne Zgro-

madzenie Zboru, na którym Kolegium Kościelne przedstawiło sprawozdanie ze 
swej działalności. Poniżej przytaczamy jedynie fragmenty dotyczące remontów.

W związku z kłopotami finansowymi Kolegium nie planowało wykonywania prac re-
montowych w budynkach parafii i kościoła. Planowane były wyłącznie prace związa-
ne z dostosowaniem Pałacu Działyńskich do wymogów ochrony przeciwpożarowej. 
W tej chwili prowadzone są ostatnie formalne ustalenia dotyczące nadzoru nad tymi 
pracami z firmą ABRYS p. Włodzimierza Marszałka, która faktycznie rozpoczęła już 
realizację zadania.

Niestety w roku 2012 pojawiły się dość poważne problemy techniczne w budynku 
kościoła, które wymagały zdecydowanej reakcji. Stwierdzono uszkodzenia w obrębie 
pokrycia i obróbki blacharskiej dachu Kościoła. Uszkodzenia te zostały częściowo usu-
nięte. Stwierdzono też uszkodzenie jednej z belek nośnych konstrukcji dzwonu. Prace 
naprawcze wykonano do końca listopada br. W czerwcu br. uległa uszkodzeniu lewa 
wieżyczka nad wejściem do budynku kościoła. W listopadzie 2012 zostały przepro-
wadzone prace zabezpieczające wieżyczkę na okres zimy i inne miejsca budynku 
kościoła, w których została odsłonięta cegła.

cowała wraz z innymi społecznikami do późnych godzin wieczornych i często ostatnia 
schodziła ze stanowiska. 

Marta miała niezwykły dar łączenia ludzi, łagodzenia konfliktów, praktycznego ucze-
nia, czym jest i powinna być miłość do bliźniego. Była niezwykle tolerancyjna i otwarta. 
Nie lubiła banałów, blichtru, była bardzo skromna. Pomoc innym uważała za swój moral-
ny obowiązek, ale nigdy nie oczekiwała wdzięczności. Nawet wtedy, kiedy była fizycznie 
zmęczona, potrafiła wykrzesać z siebie uśmiech. Kiedy rozmawiała z kimś, nie istniał 
czas, nie istniał uciekający pociąg do Brwinowa, najważniejszy był drugi człowiek. 

Gdy z braku sił musiała wycofać się z pracy społecznej, nie przeszkodziło Jej to 
interesować się na bieżąco sprawami parafii i diakonii. Telefon stał się głównym narzę-
dziem komunikacji. W każdej rozmowie dawało się wyczuć, że jest złakniona wieści, 
że razem z nami chce dzielić radości i smutki. Znając trudną sytuację parafii, parę dni 
przed śmiercią, podarowała nam – po raz kolejny – kilka produktów spożywczych, by 
chociaż tak pomóc. Żałowała, że nie może zrobić czegoś więcej, a nas każdy Jej gest 
cieszył i wzruszał. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych…, lecz Marta jest wyjątkiem. Trudno mi 
wyobrazić sobie, że Jej już nie ma. To dla mnie absurdalna nieobecność. Wciąż czuję 
Jej uścisk dłoni, słyszę Jej głos, wciąż widzę Jej uśmiech i troskę w oczach. 

Anna Zieleniewska
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60. ROCZNICA ORDYNACJI
Ks. Zdzisław Tranda 

został ordynowany na 
duchownego Kościoła 
ewangelicko-reformowa-
nego 16 listopada 1952 
roku W tym roku przy-
padła 60. rocznica tego 
wydarzenia. Z tej okazji  
17  i 18 listopada odbyły się  
w stołecznej parafii uro-
czystości. 

Wzięli w nich udział 
członkowie rodziny Jubila-
ta, duchowni i prezesi Ko-
legiów Kościelnych parafii 
ewangelicko-reformowa-
nych, a także goście eku-
meniczni. Księdzu Tran-
dzie złożyli życzenia m.in. 
ks. bp Marek Izdebski  
w imieniu Kościoła ewan-
gelicko-reformowanego 
oraz ks. Ireneusz Lukas 
w imieniu Polskiej Rady 
Ekumenicznej. 

Kiedy myślę o Marcie, to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to ta, że 
Marta była dobrym człowiekiem, z gruntu dobrym. Nosiła w sobie iskrę Bożej 
miłości, którą dzieliła się z ludźmi bez względu na ich wyznanie, wiek czy po-
chodzenie. Ktokolwiek pojawiał się na Jej drodze, był wysłuchany i uzyskiwał 
wsparcie. W Jej oczach dostrzegałam ciepło i życzliwe zainteresowanie, zanim 
chęć pomocy została przez Nią wyartykułowana. 

Podczas pracy w Diakonii, której przewodziła przez długie lata, potrafiła poderwać 
ludzi do społecznej pracy na rzecz potrzebujących: odwiedzin, pisania listów, wysy-
łania paczek, zdobywania leków, także do udzielania pomocy finansowej. Nierzadko 
sama finansowała różne akcje. Znała wszystkich, wystarczyło wypowiedzieć czyjeś 
nazwisko, by móc usłyszeć historię tej osoby: gdzie mieszka, czym się zajmuje, czego 
potrzebuje. Za Jej czasów funkcjonowała w Kościele społeczna apteka, która zaopa-
trywała w leki każdego, kto się zgłosił - w większości byli to ludzie spoza parafii. Pra-

Marta Werner (3.03.1923 – 16.11.2012)

KIEDY MYŚLĘ O MARCIE…
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ZE SPOTKANIA DINOZAURÓW
Spotkanie Dinozaurów 12 listopada miało bogaty program. Przede wszystkim 

świętowaliśmy przyznanie przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej bisku-
powi seniorowi Zdzisławowi Trandzie nagrody „Pontifici – Budującemu Mosty”. 

Warto zauważyć, że pontifex to łacińskie określenie biskupa. Uroczystość nada-
nia wyróżnienia odbyła się w środę, 24 października, w kościele św. Marcina przy  
ul. Piwnej.

U Dinozaurów Jerzy Karczewski przeczytał zamieszczony z tej okazji w „Gazecie 
Wyborczej” felieton Jonasza „Biskup nad biskupami”. „Zaczął studiować inżynierię lą-
dową, ale wnet zajął się budownictwem duchowym. Ukończył teologię, a potem zre-
alizował to, co w chrześcijaństwie najważniejsze: budowanie mostów międzyludzkich. 
Jako duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego troszczył się o bardzo dobre 
stosunki z rzymskimi katolikami. A były to w Polsce czasy, gdy ekumenizm oznaczał 
międzykościelną solidarność, również z Kościołem rzymskokatolickim, atakowanym 
przez komunistów. Inne wspólnoty religijne zachowywały się różnie. Kościół ks. Zdzi-
sława Trandy, który przez ćwierć wieku był jego zwierzchnikiem, świecił polityczną od-
wagą.”

Piękną laudację na cześć naszego Zdzicha wygłosił jego wieloletni przyjaciel, biskup 
senior ks. Janusz Narzyński – tytułując Go: Eminencjo. Wzruszony Budowniczy Mo-

Fo
t. 

K
rz

ys
zt

of
 M

az
ur

stów, dziękując za serdeczność, szczerze wyznał: „Jedno mi się nie podobało, miano-
wicie określenie Eminencjo”. Ale z sali ktoś uspokajająco zawołał: „Nie przejmuj się, 
Zdzichu, dla nas i tak na zawsze zostaniesz Boleciupkiem !” (Żona Zdzisława była de 
domo Bolesławska).

W drugiej części spotkania Hanna Świeszczakowska, dziennikarka zbierająca ma-
teriały do historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Węgrowie, poruszyła – jak się 
okazało – lawinę problemów towarzyszących życiu ewangelików na obrzeżach wiel-
kich aglomeracji. Węgrów był w przeszłości centrum administracyjnym warszawskich 
ewangelików – i kalwinów, i luteran. 

Bezpośrednio po wojnie z prawie trzech tysięcy wiernych, rozproszonych w pięciu 
powiatach, zostało kilkunastu. Parafia zdołała przetrwać i rozwinąć się przede wszyst-
kim dzięki Człowiekowi – Instytucji Janowi Klemmowi oraz jej pierwszemu powojenne-
mu proboszczowi ks. Karolowi Messerschmidtowi. To  wysiłkowi obu tych zasłużonych 
postaci oraz inicjatywie drugiej warszawskiej parafii ewangelicko-augsburskiej należy 
zawdzięczać utworzenie w Węgrowie  na początku lat 60. ub. wieku domu opieki dla 
dorosłych „Sarepta”. Choć ośrodek powstał w budynku plebanii pamiętającej czasy Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego, to po gruntownej modernizacji i rozbudowie zyskał 
opinię nowoczesnego domu, służącego ok. 30 podopiecznym. Jego dobrymi duchami, 
tworzącymi niepowtarzalną, rodzinną atmosferę były diakonise z domu macierzystego 
w Dzięgielowie koło Cieszyna. Dziś została z nich tylko siostra Aniela, która kiedyś, jako 
dwudziestokilkuletnia dziewczyna, przyjechała do Węgrowa tylko na miesiąc, a pracuje 
w „Sarepcie” już prawie 40 lat. To dzięki niej dom trwa, choć podopiecznych jest niewielu, 
bo z powodu rygorystycznych norm unijnych mogą mieszkać tylko na parterze. Na wy-
budowanie windy i drugiego wejścia do budynku nie ma jednak pieniędzy. 

Jaka przyszłość czeka „Sareptę”, która przez 50 lat była spokojnym schronieniem dla 
ludzi starych, chorych, samotnych? Zaproszony przez Dinozaurów ks. Bogdan Waw-
rzeczko, proboszcz węgrowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, nie mógł udzielić 
na to pytanie precyzyjnej odpowiedzi. Zwrócił jednak uwagę, że na sytuację ewange-
lickich domów opieki wpływa także brak powołań do służby diakonackiej kobiet. 

Główną troską księdza jest codzienna praca na rzecz parafii, która liczy dziś ok. 40 
wyznawców, przyjeżdżających także z okolicznych miejscowości. Dwa razy w miesią-
cu proboszcz odprawia dodatkowe nabożeństwa w Siedlcach, oddalonych od Węgro-
wa o 25 km. Na koncerty, spektakle, odczyty i dyskusje  organizowane przez parafię 
przychodzą nie tylko ewangelicy; o  wydarzeniach i zaproszeniach można dowiedzieć 
się z parafialnej strony internetowej www.luteranie.wegrow.pl .

Podczas ożywionej dyskusji Dinozaury uznały, że problemy Węgrowa i innych ma-
łych środowisk powinny być rozwiązywane w ścisłej współpracy międzykościelnej  
i międzywyznaniowej.

Irena Scholl


