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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 Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie działa w Bibliotece Synodu
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 1000 – 1400, tel. 22 831-3408, 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.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,
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.

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 naczelna: 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

1 (68) marzec 2016

BIULETYN

Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

WIELKANOC 2016
Tak jest ze zmartwychwstaniem: co się sieje jako skażone,
bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone
w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy.
(1 Kor 15,42-43)
Drogie Siostry i drodzy Bracia,
W czasie Świąt Wielkanocy dominują dwa obrazy, które są zarazem przekazem:
Jezus rozpięty na krzyżu i pusty grób. W jaki sposób mamy ten przekaz odczytywać?
Można tak: Widzisz? Przegrałeś. Niczego nie osiągnąłeś. Oto, ku czemu doprowadziło cię marzycielstwo i naiwność. Ludzi utrzymasz w ryzach tylko twardą ręką,
tylko gdy podniesiesz na nich głos. Skrzywdzą cię, jak nadstawisz drugi policzek,
ograbią cię, jak oddasz swój płaszcz. Nie chcą słyszeć, że sprawy nie są tymi, do
których przywykli. Nie chcą religii nadziei – chcą religii natychmiastowych odpowiedzi. Łatwiej im uwierzyć w karę, wykluczenie, konfrontację niż w błogosławieństwo
czystego serca.
Ale można i tak: Dziękuję! Gdy wisiałeś na krzyżu płakaliśmy, ale potem zrozumieliśmy, że miłość jest silniejsza od śmierci, że żyje nadal, wstaje z martwych.
Dlatego, że się nie boi. Wykazała się odwagą, żyje przyszłym życiem. Zła wola,
egoizm, cierpienie – to wszystko ma krótki żywot! Życie, jeśli przeżyte tak, by podobało się Bogu, nie jest ograniczone jedynie jedną historią ludzką. Toczy się dalej.
Kto wierzy, zmienia rzeczywistość. Prawdziwe jest to, do czego przyznaje się Bóg.
A Bóg przyznał się do Ciebie, Jezusie! Wskrzesił Cię! I w ten sposób nasz ból został przemieniony i jest niesiony również przez Ciebie. I jest do uniesienia! Jesteś
z nami, żyjesz i sam dajesz życie!
Bywa, że właśnie w czasie Świąt Wielkanocy uświadamiamy sobie, że prawdą
staje się to, w co najbardziej chcielibyśmy uwierzyć: że ludzie są z natury dobrzy,
że honor i odwaga, przyzwoitość i prawość są najważniejsze, a władza i pieniądze
nie mają znaczenia. Że dobro zawsze zwycięża zło, a prawdziwa miłość nigdy nie
umiera.
Powinniśmy w to wierzyć, bo w to warto wierzyć.
I tej wiary życzymy Wam wszystkim!
Proboszcz
Ks. Michał Jabłoński

Prezes Kolegium Kościelnego
Piotr Niewieczerzał
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OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU

WYDAWNICTWA DO NABYCIA

W niedzielę, 13 marca, odbyło się wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, któremu przewodniczyła Grażyna Matyszkiewicz. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zebrani wysłuchali i przyjęli
sprawozdania: proboszcza parafii, finansowe za 2015 r. i Komisji
Rewizyjnej. Udzielono absolutorium Kolegium Kościelnemu.
Dyskutowano też i przyjęto prelimonarz na 2016 r. Uczestnicy
zgromadzenia wybrali członków
parafialnej Komisji Rewizyjnej
oraz delegatów na Synod.

● „Porównanie wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego”. - 25 zł

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

● „ZWYKŁY NIEZWYKŁY. Pamięci księdza
Jerzego Stahla” - 43 zł

20 marca (Niedziela Palmowa) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30
24 marca (Wielki Czwartek) – nabożeństwo – godz. 18.00
25 marca (Wielki Piątek) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 17.00
27 marca (Niedziela Zmartwychwstania) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – g. 10.30
28 marca (Poniedziałek Wielkanocny) – nabożeństwo – g. 10.30
Jeśli ktokolwiek z członków Zboru chciałby, aby w okresie świątecznym odwiedził
go duchowny, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej (tel. 831 23 83 lub
636 99 45).

ZBLIŻAJĄCE SIĘ SESJE SYNODU
Wiosenna sesja Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP odbędzie
się od 23 do 24 kwietnia 2016 r w Kleszczowie. Będzie to sesja sprawozdawczo-wyborcza. Ważnym punktem obrad Synodu będą wybory do najważniejszych
gremiów naszego Kościoła (z wyjątkiem już wybranej prezes Synodu). Podczas
najbliższej sesji Synodu będziemy się również zajmowali Wieczerzą Pańską
– w kontekście zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Reformacji chcemy przypomnieć teologię tego sakramentu i opisać w stosownej uchwale różne sposoby jego
dystrybucji w zborach naszego Kościoła.
Jesienna sesja przewidziana jest od 14 do 16 października 2016 r. w Cieszynie. Będzie to wspólny Synod z luteranami z okazji 500-lecia Reformacji. Wspólny
Synod powinien być widocznym znakiem dążenia do jedności i wyraźnym sygnałem, że ta problematyka jest dla obu stron ważna, że oba Kościoły chcą mówić
o już osiągniętej jedności i jak ona funkcjonuje na co dzień. Obrady w części będą
wspólne, a częściowo będą się toczyły osobno, aby każda ze stron miała szanse
podjąć decyzje ważne dla swojego Kościoła.
2

● „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na
łamach Jednoty”. - 18 zł
● Jan Kalwin, „O zwierzchności świeckiej”
- 20 zł
● Alister E. McGrath, „Jan Kalwin. Studium
kształtowania kultury zachodu” - 35 zł
● Ks. Bogdan Tranda, „Postylla” - 30 zł

● „Cmentarze ewangelickie w Warszawie.
Przewodnik praktyczny” - 25 zł
● Henryk Merczyng, „Rejowie z Nagłowic”
- 10 zł
● Mikołaj Rej, „Pieśni” - 20 zł
● „Katechizm heidelberski” - 5 zł
● „Jednota” - 10 zł
● „Historyczne organy Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie”. Gra
Michał Markuszewski (płyta CD) - 30 zł.
● Jérôme Cottin, „Jan Kalwin i współczesne myślenie o Bogu” - 10 zł
● Jérôme Cottin, „Kalwin przyjacielem
Boga” (dla dzieci) - 5 zł
● „Ewangelicy warszawscy 1939-45”
(Słownik biograficzny) - 50 zł
● „Śladami braci czeskich i morawskich
po Polsce ” (przewodnik) - 33 zł.
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W TELEWIZJI

Reportaż „Wiara, nadzieja i
życie...” został wyemitowany
22 grudnia 2015 r. o godz. 6:35
w TVP 2 W programie ukazano sylwetkę ks. bp. Zdzisława
Trandy. O latach młodzieńczych, działalności teologicznej, wyborach i działalności
ekumenicznej opowiedział sam
ksiądz biskup. A o nim, jako
o człowieku, który w pewien
sposób wpływał na życie innych, opowiedzieli jego uczniowie, znajomi i rodzina.
Reportaż „Sakramenty –
znaki widzialne” został wyemitowany 26 stycznia. Pokazano
w nim, czym dla wiernych naszego Kościoła są sakramenty, jak je należy rozumieć, jaka
była ich historia, dlaczego są
tak ważne i jak ludzie przeżywają uczestniczenie w sakramentach.
Centralne nabożeństwo ekumeniczne zarejestrowane w
naszym kościele 24 stycznia
zostało wyemitowane 29 stycznia 2016 r. w Programie 2 TVP.

W RADIU

31 stycznia 2016 r. w Programie 2 o godz. 8.00
zostało wyemitowane centralne nabożeńtwo
ekumeniczne, które odbyło się 24 stcznia
w warszawskim kościele w rama Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan. 21 lutego zostało wyemitowane nabożeństwo ekumeniczne zarejestrowane w naszym kościele 4 stycznia. Usłyszeliśmy
fragmenty kompozycji Stanisława Szczycińskiego
„Oratorium 14 encyklik Jana Pawła II”.
Najbliższe nabożeństwo zostanie nadane
przez radio 25 marca – w Wielki Piątek w Programie 2 o godz. 18.00. Będzie to retransmisja
z nabożeństwa z Żychlina.
Kolejne nasze nabożeństwa zostaną wyemitowane: 16 maja – II dzień święta Zesłania
Ducha Św.; 8 września; 6 listopada; 4 grudnia
– w II niedzielę Adwentu.
9 stycznia i 27 lutego o godz. 7.40 w Programie 2 Polskiego Radia zostały wyemitowane
nasze audycje z cyklu „Pięć minut nad Biblią”.
Kolejne nasze audycje z tego cyklu zostaną nadane: 16 kwietnia, 4 czerwca, 23 lipca,
10 września, 29 października i 17 grudnia.

Nasze audycje z cyklu „Kościoły w Polsce
i na świecie” zostały wyemitowane 16 stycznia
2016 r. o godz. 21.50 i 12 marca o godz. 16.15
w Programie 1 Polskiego Radia. Kolejne audycje z tego cyklu zostaną nadane: 7 maja, 25
czerwca, 20 sierpnia, 8 października i 3 grudnia.

ZMIANA GODZIN EMISYJNYCH W RADIU
Decyzją kierownictwa Programu I Polskiego Radia począwszy od 1 marca ulega
zmianie godzina nadawania audycji „Kościoły w Polsce i na świecie”: będzie to
sobota godz. 16.15. Przypominamy, że każda audycja po emisji jest umieszczana na
stronie: www.polskieradio.pl/ekumenia w zakładce Posłuchaj, skąd można ją odsłuchać w dowolnym czasie (podobnie jak „Pięć minut nad Biblią” i „Kurier ekumeniczny”).
10

KONCERTY
17 stycznia w rzymskokatolickim Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy Al. KEN odbyło się spotkanie
kolędowe z udziałem 10 chórów zrzeszonych w Federacji Cecilianum, w tym Ekumenicznego Chóru Kameralnego naszego Kościoła
24 stycznia w kościele rzymskokatolickim Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych przy ul. Conrada odbył się jubileuszowy koncert kolęd z okazji 90. rocznicy powstania
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wystąpił Ekumeniczny Chór Kameralny naszego Kościoła pod kierunkiem Pawła Hruszwickiego..
31 stycznia odbył się w naszym kościele koncert chóru Modo Maiorum z okazji
10-lecia jego istnienia.
28 lutego odbył się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert z cyklu
Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpił Gerben Mourik z Holandii. Kolejne koncerty odbędą się:
20.03.2016, godz. 19.00
24.04.2016, godz. 19.00
22.05.2016, godz. 19.00
26.06.2016, godz. 19.00
24.07.2016, godz. 19.00
28.08.2016, godz. 19.00
25.09.2016, godz. 19.00
23.10.2016, godz. 19.00
27.11.2016, godz. 19.00
18.12.2016, godz. 19.00

Kalevi Kiviniemi (Lahti)
František Vaníček (Hradec Králové)
Jürgen Benkö (Bietigheim)
Alexander Koschel (Lenzerheide)
Marek Fronc (Legnica)
Burkhard Ascherl (Bad Kissingen)
Alexey Schmitov (Moskwa)
Thorsten Pech (Wuppertal)
Michał Markuszewski (Warszawa)
Peter Planyavsky (Wiedeń)

KRÓTKO
l 10 stycznia po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy herbacie, w trakcie
którego parafianie obejrzeli film o Syrii tuż przed wojną, nakręcony i przedstawiony
przez państwa Wojciecha i Elżbietę Baranów.
l 25 stycznia odbyło się w naszej parafii Spotkanie Kobiet czterech parafii
ewangelickich.
l 22 lutego odbyło się kolejne spotkanie pań z czterech warszawskich kościołów ewangelickich. Tematem spotkanie było „Jedzenie biblijne”.
3
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1% NA DIAKONIĘ KOŚCIOŁA
Diakonia Kościoła informuje, że istnieje możliwość wpłaty 1%
podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Niezbędne
dane do wpisu na formularzu PIT są wywieszone na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej Parafii i Kościoła.

RAJD - CHRZEŚCIJANIE NA SZLAKU - WISŁA, 16-17 KWIETNIA 2016
Ogólnopolska Akcja „Poznaj Beskidy” ma przyjemność zaprosić Państwa społeczność na I Rajd Górski „Chrześcijanie na Szlaku”, który odbędzie się w dniach
16-17 kwietnia 2016 r. w Wiśle na terenie Beskidu Śląskiego. Zorganizowaliśmy
już wiele Rajdów, które cieszyły się dużą popularnością, brali w nich udział Uczestnicy z terenu całego kraju, z różnych środowisk, którzy do dzisiaj bardzo pozytywnie oceniają nasze Rajdy. Tą pierwszą edycją Rajdu Chrześcijan pragniemy rozpocząć tradycję wędrówek szlakami Beskidzkimi w doskonałym gronie pod opieką
profesjonalnych licencjonowanych przewodników beskidzkich. Wzorem innych
Rajdów, trasy piesze wytyczyliśmy pięknymi widokowo szlakami. Skalę trudności
dobraliśmy w taki sposób, by każdy mógł uczestniczyć w Rajdzie, bez względu
na wiek, kondycję oraz umiejętności turystyczne. Pragniemy także zastosować
(sprawdzony w innych Rajdach) element nagradzania Uczestników tak, by wyróżnieni otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz inne ciekawe nagrody.
Rajd rozpocznie się 16 kwietnia w Wiśle na terenie DW Limba, gdzie wszyscy
Uczestnicy zostaną zakwaterowani. Górami przemierzymy piękne widokowo szlaki, którymi dotrzemy m.in. do Trzech Kopców czy na Bukową, gdzie znajduje się
ołtarz Ewangelików. W sobotę odbędzie się popołudniowe ognisko z pieczeniem
kiełbasek, a na wieczór turystyczna impreza z Kapelą Góralską Heligoniści oraz
konkursami z nagrodami. Drugiego dnia rano wyruszymy szlakami prowadzącymi
na Skolnity. Zakończenie Rajdu odbędzie się niedzielnym popołudniem na terenie
DW Limba, gdzie wszyscy otrzymają dwudaniowy obiad. Po obiedzie nastąpi wykwaterowanie Uczestników z DW Limba. Tak jak na innych Rajdach, i tym razem
będzie można zdobywać punkty do odznaki GOT. Rajd będzie posiadał obsługę
licencjonowanego przewodnika beskidzkiego.
Atrakcje i świadczenia w ramach Rajdu:
1. Opieka licencjonowanego przewodnika beskidzkiego na trasie;
2. Zabezpieczenie noclegu w pokojach z łazienką i TV oraz pościelą (nie ma
potrzeby zabierać ze sobą śpiworów i karimat);
3. Nocleg (sb/nd) oraz wyżywienie w DW LIMBA w Wiśle.
Mamy wielką nadzieję, że tej wiosny zobaczymy się na Rajdzie. Zapraszamy
do wspólnej wędrówki na szlakach oraz wspólnego spędzenia czasu w Wiśle, na
Śląsku Cieszyńskim. Pragniemy podkreślić ramowy charakter programu oraz jego
bardzo ważną cechę - niezobowiązujące trasy piesze. Jeżeli zamiast wędrówki
szlakami, wolicie Państwo spokojny odpoczynek - Rajd także jest dla Was! W trak4

latach 80. apteki w naszym kościele. Bruce’a zapamiętamy jako człowieka wielkiej
dobroci, o charakterystycznym brytyjskim poczuciu humoru, spokojnego i opanowanego, co tak doskonale równoważyło pełne temperamentu usposobienie jego
żony Marii.
25 lutego 2016 r. zmarła w Józefowie w wieku 80 lat śp. Halina Bieńkowska,
urodzona 3 września 1935 r. Pani Halinka, bo tak się do niej zwracaliśmy, była długoletnim pracownikiem naszego Domu Opieki „Betania” w Józefowie. Wiele osób
z naszej społeczności, które przebywały w „Betanii” doskonale znało Panią Halinkę, osobę o wielkim sercu, z oddaniem zajmującą się podopiecznymi domu opieki,
a przede wszystkim wyśmienitą kucharkę.

WSPOMINAMY
7 stycznia 2016 r. minęło 30 lat od śmierci śp. Stanisława Kasperka, magistra
inżyniera geodety, urodzonego 21 października 1926 r. w Krzczonowie. Był społecznikiem o wielkim sercu i człowiekiem kochającym ludzi.
17 stycznia wspominaliśmy w pierwszą rocznicę śmierci śp. Małgorzatę Ratajczak, matkę naszego współwyznawcy Alojzego Twardeckiego. Pani Małgorzata
urodziła się 10 lipca 1913 r. a zmarła 10 stycznia 2015 r. w wieku 102 lat.
7 lutego w przeddzień 82. urodzin wspominaliśmy ks. dr. Jana Hause. Ks. Jan Hause był pierwszym po wojnie Naczelnym Kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego, organizując je na nowo i służąc mu 10 lat. Przez wiele lat był przewodniczącym warszawskiego oddziału PRE, odznaczając się zaangażowaniem i gorliwością ekumeniczną. Gdy w ostatnich latach swego życia zamieszkał w Warszawie przy
ul. Kredytowej, objął niejako „z dobrodziejstwem inwentarza” po pastorostwie Walterach grono osób, które zgromadziła wokół swej pracy p. Ewa Walter. Okazał im wiele
życzliwości, opieki duchowej, a także zwykłego ludzkiego zainteresowania i przyjaźni.
W 19. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. ks. Jerzego Stahla, duszpasterza zborów w Łodzi, Kucowie i Warszawie, radcę duchownego Konsystorza, notariusza Synodu, redaktora naczelnego „Jednoty”, który zmarł 16 lutego 1997 r.
w wieku 58 lat. Ks. Jerzego wspominamy nie tylko jako naszego duszpasterza,
lecz również nauczyciela, wychowawcę, a przede wszystkim serdecznego przyjaciela, człowieka obdarzonego wielkim poczuciem humoru, mądrością i prawością.
W 12. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Ivę Šlechtovą, zmarłą 15 lutego
2004 r. w Warszawie, muzyka, pedagoga, cenioną harfistkę Teatru Narodowego
i warszawskiej Filharmonii, a dla nas aktywną parafiankę, oddaną pracownicę Diakonii, dbającą o niedzielne herbatki.
W 4. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. ks. Lecha Trandę, urodzonego 24
listopada 1956 r. w Warszawie, a zmarłego po ciężkiej chorobie – w wieku 56 lat –
23 lutego 2012 r. Ks. Lech był proboszczem warszawskiej parafii, pastorem zboru
w Kleszczowie, radcą duchownym Konsystorza, redaktorem naczelnym „Jednoty”.
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CO, GDZIE, KIEDY?
l Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
l Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
l Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 19.00.
l Studium biblijne odbywa się w środy o godz. 18.00,
l Zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbywają się w środy o godz. 19.00.
l W czwartki o godz. 16.00 odbywają się zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej, a o godz. 17.00 zajęcia dla młodzieży pokonfirmacyjnej.
l W czwartki o godz. 18.30 odbywają się od 12 listopada zajęcia z cyklu „Podstawy wiary”, prowadzone przez studentów teologii, Martę Borkowską i Michała
Koktysza.

cie obu dni Rajdu na terenie DW LIMBA dostępna będzie strefa integracji - salka, tereny zielone, wiata oraz miejsca do siedzenia. Wspólnie spędźmy ten czas!
Jeszcze raz, serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje na temat rajdu oraz zgłoszenia dostępne są pod nr tel. 694
935 972 (Radosław Szczepanek) lub e-mailem na poznajbeskidy@beskidtrek.pl

EKUMENIA

REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM

Fot . E. Jóźwiak

W sobotę, 19 marca, odbędzie się w naszej parafii spotkanie połączone z chwilą
refleksji nad Słowem Bożym - „Mów, Panie, bo sługa twój słucha” (1 Sam. 3,9).
W godzinach od 10.00 do 18.00 będzie możliwość modlitwy i rozważania Bożego
Słowa. Spotkanie prowadzą: Marta Borkowska i Michał Koktysz.

Z DZIAŁALNOŚCI PTE
18 stycznia podczas spotkania warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego (PTE) prelegentem był dr Jerzy Sojka. W swojej prelekcji podjął się
trudnego i kontrowersyjnego tematu dotyczącego stosunku Marcina Lutra do Żydów.
Decydując się na ten temat organizatorzy kierowali się przekonaniem, że okrągła
500. rocznica Reformacji winna nas skłaniać do refleksji nie tylko nad blaskami, ale
też cieniami działalności Reformatora.
15 lutego spotkanie PTE poświęcone było promocji pracy zbiorowej dotyczącej
różnych aspektów życia i działalności ks. bp. Juliusza Burschego, jak również jego
licznej rodziny. W spotkaniu wzięli udział autorzy – potomkowie biskupa oraz jego
braci i sióstr.
Spotkania PTE odbywają się w sali parafialnej parafii luterańskiej św. Trójcy przy
ul. Kredytowej 4.

4 stycznia znów byliśmy gospodarzami ekumenicznej modlitwy. Liturgię poprowadził kaznodzieja świecki Władysław Scholl, refleksją na temat encyklik jako papieskiej formy wypowiedzi podzielił się red. Grzegorz Polak, jeden ze współorganizatorów modlitw. Usłyszeliśmy fragmenty „Oratorium 14 encyklik Jana Pawła II”
Stanisława Szczycińskiego, które wykonał Chór Zalesieńskiego Towarzystwa
Śpiewaczego pod dyrekcją kompozytora. Nabożeństwo było rejestrowane przez
Drugi Program Polskiego Radia.

ODESZLI

szego zboru i warszawskiej Diakonii, Marii Prendergast, wielkiej przyjaciółki naszej parafii, organizatorki niezliczonych akcji pomocowych, m.in. dla działającej w
8

Fot . E. Jóźwiak

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w piątek 25 lutego zmarł w wieku 99 lat śp. Bruce Prendergast,
Brytyjczyk, w czasie wojny pilot RAF walczący w
Afryce północnej, po wojnie dyplomata, przebywający w latach 70. na placówce w Warszawie. Bruce
Prendergast był mężem honorowej członkini na-
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23 stycznia odbyło się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickim kościele przy ul. Lindleya organizowane przez Stowarzyszenie Effata.
24 stycznia w naszym kościele odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne
w tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosi ks. bp
Jacek Jezierski, ordynariusz elbląski z Kościoła Rzymskokatolickiego.

BIULETYN

Tegoroczną liturgię przygotowały chrześcijanki z Kuby. Hasłem Światowego Dnia
Modlitwy 2016 są słowa „Przyjmując dzieci, Mnie przyjmujecie”. Fotorelacja z wydarzenia na stronie internetowej: www.jednota.pl.
7 marca odbyło się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w ewangelicko-augsburskim Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej..

PANELE W KOŚCIELE

Fot . M. Karski

Parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie zaprasza na cykl dyskusji panelowych, podczas których chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, jak dziś rozumiemy fundamentalne dla nas chrześcijan pojęcia, jak zbawienie, łaska, wiara,
co potrafimy powiedzieć o Bogu miłosiernym po strasznych doświadczeniach XX
wieku, wreszcie zastanowić się nad tym, jakie głupstwa powtarzają chrześcijanie
na temat swego chrześcijaństwa.

8 lutego odbyło się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy przy pl. Małachowskiego.
23 lutego odbyło się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickim
kościele przy ul. Lindleya organizowane przez Stowarzyszenie Effata.
4 marca odbyło się w naszym kościele nabożeństwo ekumeniczne z okazji
Światowego Dnia Modlitwy, na które zaprosiły kobiety wszystkich wyznań. Kazanie
wygłosiła dr Hanna Tranda.

Fot . A. Karska

Zgodnie z tradycją dyskusji organizowanych w naszej parafii, panelistami będą
przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich. Jesteśmy przekonani, że w
otwartej debacie, w której spotykają się doświadczenia różnych tradycji chrześcijańskich, mamy szansę odkrywać na nowo znaczenie najważniejszych słów i uczyć
się języka, którym możemy mówić o religii w sposób adekwatny do doświadczeń
naszych czasów.
Pierwsze spotkanie odbyło się w piątek, 26 lutego, o godz. 18.00 w sali zborowej.
Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach!
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