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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.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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Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

LIST
ADWENTOWY

2016

Drogie Siostry,
Drodzy Bracia,
Czas Adwentu i Świąt to
czas bogaty w znaczenia
i treści. W okresie Adwentu
myślimy najczęściej o tym,
jakie będzie powtórne przyjście Jezusa – wszak słowo
Adwent oznacza „przyjść,
przybyć”, w domyśle „do swojej własności”. Czytamy o apokaliptycznych wizjach
końca świata, które przypominają o naszym osobistym, najczęściej nieoczekiwanym, końcu, budząc nierzadko lęk i niepokój. Jeśli zaś mówimy o Świętach, to
bez względu na sytuację osobistą naszych bliskich czy naszą, pragniemy, by zapanował wśród nas pokój, radość, zgoda. Nie chcemy odchodzić z tego świata,
nie chcemy obchodzić Świąt z wyrzutami sumienia, w żalu, poczuciu straconego
czasu czy szans. Jak tego uniknąć? Pomocne w znalezieniu spokoju, spełnienia
i harmonii, mogą być słowa pożegnalnego „Listu do przyjaciół”, napisanego przez
starego i nieuleczalnie chorego Gabriela Garcię Márqueza:
„Jeśliby Bóg podarował mi odrobinę życia, wykorzystałbym ten czas najlepiej
jak potrafię. Prawdopodobnie nie powiedziałbym wszystkiego, o czym myślę, ale
na pewno przemyślałbym wszystko, co powiedziałem. Oceniałbym rzeczy nie ze
względu na ich wartość, ale na ich znaczenie. Przekonywałbym ludzi, jak bardzo
są w błędzie myśląc, że nie warto się zakochać na starość. Nie wiedzą bowiem,
że starzeją się właśnie dlatego, iż unikają miłości! Osobom w podeszłym wieku
powiedziałbym, że śmierć nie przychodzi wraz ze starością, lecz z zapomnieniem
i opuszczeniem.
Nauczyłem się, że wszyscy chcą żyć na wierzchołku góry, zapominając, że
prawdziwe szczęście kryje się w samym sposobie wspinania się na górę. Nauczy-
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łem się, że kiedy nowo narodzone dziecko chwyta swoją maleńką dłonią, po raz
pierwszy, palec swego ojca, trzyma się go już zawsze. Nauczyłem się, że człowiek
ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby
się podniósł. Mów zawsze, co czujesz, i czyń, co myślisz. Gdybym wiedział, że
dzisiaj po raz ostatni zobaczę cię śpiącego lub ujrzę śpiącą, objąłbym cię mocno i
modliłbym się do Pana, by pozwolił mi być twoim aniołem stróżem.
Gdybym wiedział, że są to ostatnie minuty, kiedy cię widzę, powiedziałbym „kocham cię”, a nie zakładałbym głupio, że przecież o tym wiesz. Zawsze jest jakieś
jutro i życie daje nam możliwość zrobienia dobrego uczynku, ale jeśli się mylę
i dzisiaj jest wszystkim, co mi pozostaje, chciałbym ci powiedzieć, jak bardzo cię
kocham i że nigdy cię nie zapomnę.
Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że
dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń
to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty,
by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz,
mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry,
miej czas, aby im to powiedzieć. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje sekretne
myśli. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś mógł je wyrazić. Pozdrawiam i życzę
szczęścia!”
Tej miłości, pogodzenia, odwagi i mądrości życzymy każdemu z nas!
Piotr Niewieczerzał					
Prezes Kolegium					

ks. Michał Jabłoński
Proboszcz

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
17 grudnia 2016, sobota, g. 16.00 – spotkanie wigilijne dla dorosłych w domu
parafialnym
18 grudnia 2016, niedziela, g. 10.30 – nabożeństwo z Gwiazdką dla dzieci
w kościele
24 grudnia 2016, sobota, g. 16.00, Wigilia – nabożeństwo
25 grudnia 2016, niedziela, godz. 10.30, Boże Narodzenie – nabożeństwo
z Wieczerzą Pańską
26 grudnia 2016, poniedziałek, godz. 10.30, II Dzień Świąt – nabożeństwo
31 grudnia 2016, sobota, godz. 17.00 – nabożeństwo na zakończenie roku
1 stycznia 2017, niedziela, godz. 10.30, Nowy Rok – nabożeństwo z Wieczerzą
Pańską.
Osoby, które pragną odwiedzin duchownego przed Świętami, proszone są o kontakt z kancelarią parafii (tel.: (22) 831 23 83 lub 636 99 45).
2

W TELEWIZJI

W RADIU

26 lipca o godz. 6.30 Telewizja Polska wyemitowała
w Programie 2 reportaż
„Skauci z Zelowa”.
Royal Rangers to skauci,
którzy działają przy parafii
ewangelicko-reformowanej
w Zelowie. Ich przyrzeczenie
skautowe brzmi: „Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby
służyć Bogu, jego Kościołowi
i bliźnim, przestrzegając prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę”.
Te słowa przypominają o wartościach, które przyświecają
chrześcijańskiemu
ruchowi
skautowskiemu, a jednocześnie uczą młodych ludzi odpowiedzialności za dane słowo.

18 września, 6 listopada i 4 grudnia – w drugą
niedzielę Adwentu – w Programie 2 Polskiego
Radia o godz. 18.00 zostało wyemitowane nabożeństwo z Warszawy. Kolejne nasze nabożeństwo zostanie nadane 6 stycznia 2017 r
23 lipca, 10 wrzesnia , 29 października i 17
grudnia 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: 5 lutego
i 28 marca 2017 r.

Nasze audycje z cyklu „Kościoły w Polsce i na świecie” zostały wyemitowane 7 maja
i 25 czerwca, 20 sierpnia, 8 października
i 3 grudnia 2016 r. o godz. 16.15 w Programie 1
Polskiego Radia. Kolejne audycje z tego cyklu
zostaną nadane: 28 stycznia i 18 marca 2017 r.

25 października o godz. 6.30
Telewizja Polska wyemitowała w Programie 2 reportaż zatytułowany „Nowe wyzwania”, poświęcony wspólnym obradom Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i Synodu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Od 14 do 16 października odbył się w Cieszynie wspólny synod obu Kościołów
ewangelickich. Synod rozpoczął obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji.

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 świecie”, 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 internetowej Kościoła www.reformowani.pl. Zachęcamy do słuchania i oglądania.
15
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ścioła ewangelicko-reformowanego i do warszawskiej parafii. Człowiek skromny
i przyzwoity, o niezależnym umyśle i wielkiej inteligencji.
Również 4 września wspominaliśmy śp. Annę Brańską z domu Erle, zmarłą
w 2005 r. w wieku 92 lat i jej męża Stefana Brańskiego zmarłego w 1997 r. oraz ich
córkę Alicję Uss, zmarłą tragicznie w 1985 r. w wieku 37 lat.
25 września wspominaliśmy śp. braci Henryka i Władysława Rostropowiczów.
Henryk Rostropowicz, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,
Dowborczyk, żołnierz I Pułku Ułanów Krechowieckich, poległ w wieku 27 lat pod Łuckiem w walce o ziemie wołyńskie w maju 1919 roku rażony kulą dum-dum. Za kilka
dni miał święcić swój awans na oficera. Odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari.
Władysław Rostropowicz, adwokat warszawski, członek zarządu PPS, podporucznik rezerwy. Gdy wybuchła wojna nie dostał karty powołania, zgłosił się więc do swojego macierzystego 21. Pułku Piechoty Dzieci Warszawy i został przyjęty. Brał udział
w obronie Warszawy. 22 września 1939 r. doszło do ciężkich walk w obronie Fortu
Czerniakowskiego. Pluton karabinów maszynowych dowodzony przez Władysława
Rostropowicza był w pierwszej linii obrony, jego dowódca został śmiertelnie ranny,
przewieziony do Szpitala Ujazdowskiego, zmarł w wieku 37 lat 23 września 1939 r.
Odznaczony Krzyżem Walecznych. Dowództwo plutonu przejął jego zastępca, słynny sportowiec, Janusz Kusociński, ranny w czasie walk w nogę.
9 października, w 15 rocznicę śmierci, wspominaliśmy śp. Monikę Żeromską,
urodzoną 31 maja 1916 r. we Florencji, córkę Anny i Stefana, zmarłą 5 października 2001 roku w Warszawie i pochowaną na stołecznym cmentarzu ewangelicko-reformowanym.
16 października wspominaliśmy, w 126. rocznicę urodzin i w 200. rocznicę powołania do życia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce
śp. Aleksandra Enholca, dyrektora Towarzystwa Biblijnego w latach 1920-1967,
radcę Konsystorza Kościoła ewangelicko-reformowanego, członka Kolegium Kościelnego, wieloletniego czynnego współpracownika we wszystkich sprawach kościelnych, bardzo zaangażowanego w odbudowę naszego kościoła po II wojnie
światowej. Duchowni Kościoła ewangelicko-reformowanego znajdowali po wojnie
schronienie w jego prywatnym domu w Podkowie Leśnej.
Minęło 90 lat od dnia 21 października 1926 r., gdy urodził się, we wsi Krzczonów
na Lubelszczyźnie, śp. Stanisław Kasperek. Którego wspominaliśmy 23 października. Ukończył Wydział Geodezji na Politechnice Warszawskiej. Był zastępcą
dyrektora do spraw technicznych w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Jego życie było spełnione, choć krótkie – zmarł w wieku 59 lat.
W 32. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Aleksandra Garszyńskiego, urodzonego 15 września 1902 r. w Zelowie, a zmarłego 6 listopada 1984 r., byłego
prezesa Konsystorza Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce z lat 60.
ubiegłego wieku.
W czwartą rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Martę Jurowską-Werner, urodzoną 3 marca 1926 r. w Warszawie, a zmarłą 16 listopada 2012 r.
14
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KONCERTY W NASZYM KOŚCIELE
3 lipca odbył się w naszym kościele koncert Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Pawła
Hruszwickiego na zakończenie sezonu artystycznego.
24 lipca odbył się kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpił Marek Fronc
z Legnicy.
14 sierpnia w kościele Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej odbył się
koncert Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego. Koncert został zorganizowany w ramach XIX Letnich Spotkań Wokalnych chóru.
W sobotę, 12 listopada, odbył się w naszym kościele w ramach działalności
Sceny RE.formowanej spektakl muzyczny poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego pt. „Dzieci Hioba” w wykonaniu Jacka Bończyka, Klementyny Umer, Sylwii
Najah oraz zespołu Kameleon. W programie znalazły się również utwory nt. wspólnych losów Polaków i Żydów.
W ramach cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych 28 sierpnia w naszym
kościele wystąpił Burkhard Ascherl z Bad Kissingen, 23 października koncertował
Thorsten Pech z Wuppertalu, 27 listopada wystąpił Michał Markuszewski, a 18
grudnia podczas ostatniego w tym roku koncertu z cyklu Śródmiejskich Koncertów
Organowych wystąpił Peter Planyavsky z Wiednia.
28 października odbył się w naszym kościele koncert zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach obchodów 200-lecia Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
12 grudnia Fundacja Radców Prawnych oraz Szkoły Prawa Procesowego
„Ad Exemplum” zaprosiła na coroczne wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
w naszym kościele.

TE ZELÓW - PRZYTULENI
Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie odbywał się w dniach 17-24 lipca. Nasza parafia zorganizowała jednodniowy wyjazd członków zboru do
Zelowa w niedzielę, 17 lipca, na „Święto Kościoła
w środku Polski”.
Organizatorami Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie
są: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Parafia Ewangelicko-Reformowana
w Zelowie.
3
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CHRZEST

16 listopada 2016 r. zmarł w wieku 98 lat śp. Mieczysław Szaciński, adwokat.
Pogrzeb naszego współwyznawcy odbył się w poniedziałek, 21 listopada, na naszym cmentarzu.
30 sierpnia zmarła w wieku 94 lat śp. Elwira Brodowicz-Turska, aktorka i reżyserka teatralna, nasza współwyznawczyni. Pogrzeb odbył się 8 września na naszym
cmentarzu przy ul. Żytniej.
16 sierpnia zmarł w Barcelonie w wieku 60 lat śp. Waldemar Dziki, reżyser,
członek naszego zboru.
Łączymy się w smutku i modlitwie z rodzinami zmarłych.

Fot. E. Jóźwiak

W niedzielę, 14
sierpnia br. nabożeństwo w naszym
kościele poprowadził
ks. Roman Lipiński.
W czasie nabożeństwa odbył się chrzest
Emilii Scholl, córki
Agnieszki i Bolesława
Schollów.
Na zdjęciu obok
Emilka w otoczeniu
rodziny.

WSPOMINAMY

ŚLUB

Fot. Archiwum

W sobotę, 13 czerwca
odbyła się uroczystość
zawarcia
cywilnego
związku małżeńskiego
pomiędzy Joanną Erbel
a Łukaszem Skurczyńskim, członkiem naszego zboru.

PANELE W KOŚCIELE
W piątek, 30 września, odbył się panel dyskusyjny z cyklu „Chrześcijaństwo
żywe” pt.: „Głupstwa, które lubią powtarzać chrześcijanie”. Panelistami byli: Ignacy
Dutkiewicz i Jerzy Sosnowski, a prowadzącym Bogdan Białek.
28 października tematem panelu był „Bóg”, a panelistami - Stanisław Obirek
i Adam Aduszkiewicz.
25 listopada panel dyskusyjny pt. „Bóg miłosierny” poprowadziły: Halina Radacz,
Kalina Wojciechowska i Justyna Melonowska.

Z DZIAŁALNOŚCI PTE
19 września odbyło się w naszej parafii spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego poświęcone wspomnieniu ks. Bogdana Trandy w 20. rocznicę śmierci.
21 listopada w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbył się wykład prof. ChAT
Rafała Marcina Leszczyńskiego pt. „Paweł Hulka-Laskowski, życie i dzieło”. Spotkanie zorganizował warszawski odział PTE.
4

17 lipca wspominaliśmy śp. Tadeusza Rayskiego, syna Wandy i Zygmunta
Rayskich, urodzonego 23 lipca 1953 r., a zmarłego 3 lipca 1989 r. w wieku 35
lat. Był człowiekiem ciekawym świata i wrażliwym jego obserwatorem, oczytanym
i nieprzeciętnie inteligentnym, serdecznym i życzliwym dla ludzi. Kochał przyrodę
i kwiaty, dlatego został ogrodnikiem.
Również 17 lipca wspominaliśmymy trzech braci Nekanda-Trepków, synów
Władysława Aleksandra: Jerzego, urodzonego w 1913 r. w Warszawie, studiującego architekturę w Warszawie i sztuki piękne w Wilnie. Po wybuchu wojny
w 1939 r., po wejściu Armii Czerwonej do Wilna, uciekł na Litwę i zaginął po potyczce
z wojskami sowieckimi – mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Na cmentarzu na Żytniej ma grób symboliczny. Kazimierza Aleksandra, urodzonego w 1918
r. w Warszawie, lekarza pneumologa, który studiował 2 lata sztuki piękne w Wilnie.
W czasie wojny – Akowiec w służbie medycznej. Zmarł po ciężkiej chorobie 17 lipca
1988 r., pochowany jest na cmentarzu przy Żytniej. Był artystą grafikiem, akwarelistą i pisarzem. Janusza Władysława, urodzonego w Warszawie w 1920 r. Szkołę
średnią ukończył w 1939 r i był w Podchorążówce. Wywieziony z Wilna do Związku
Radzieckiego w 1941 r. Po ugodzie Sikorski-Majski z Armią Andersa przeszedł cały
szlak bojowy – Irak – Tobruk – Monte Cassino. W Londynie ukończył architekturę
i do końca pracował w prywatnej firmie oraz sporadycznie prowadził na uczelni wykłady z architektury. Zmarł w Londynie w 1992 r. Był plastykiem, literaturę uprawiał
sporadycznie „pro domo sua”. Wszyscy trzej bracia byli uzdolnieni artystycznie
– humaniści o szerokich zainteresowaniach, zaangażowani społecznie. Pozostawili po sobie dzieła plastyczne i literackie – oraz pamięć ludzi o wysokiej kulturze
i etyce.
19 sierpnia minęła 20. rocznica śmierci śp. Zofii Bart z domu Derlickiej, urodzonej 15 lipca 1912 r. w Warszawie i zmarłej w Warszawie. Była więźniarką Pawiaka
i uczestniczką Powstania Warszawskiego. Jako wdowa od 1944 r. sama ponosiła
trud utrzymywania i wychowywania dzieci, syna Wojciecha i córki Krystyny.
4 września wspominaliśmy śp. Zygmunta Rayskiego, urodzonego 22 lipca
1917 r., a zmarłego 5 września 1990 r. Zygmunt Rayski pochodził ze starej szlacheckiej rodziny ewangelickiej z Polesia, która wychowywała go według surowych
zasad protestanckich i w miłości do ojczyzny. Był dumny z przynależności do Ko13
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WSPOMNIENIE O LILI JEŁOWICKIEJ
Lili była niezwykle ciepłym człowiekiem o wyrazistych poglądach. Potrafiła, jak mało kto, uciszyć burzę
w drugim człowieku i pomóc mu spojrzeć na sprawę
z właściwej perspektywy.
Wiele razy doświadczyłam mądrości Lili, która była
wyznacznikiem jej głębokiej wiary w Boga, ale też wiary w człowieka. W każdym znajdowała coś dobrego,
a zło, które dostrzegała uznawała za słabość, którą
zawsze można przekuć w siłę dobra.
Życie Lili w wielu z nas odcisnęło głęboki ślad, ślad
dobra, jakie może zostawić drugi człowiek.
I za ten ślad, Lili, dziękuję Ci z całego serca.
Ania Zieleniewska

ODSZEDŁ ZDZISŁAW DURCZAK
W dniu 8 sierpnia tego roku pożegnaliśmy pana Zdzicha – Zdzisława
Durczaka – naszego Kolegę, Współpracownika i Przyjaciela. Człowieka
z zasadami, zdecydowanego, rzeczowego, obdarzonego zarazem wielkim
poczuciem humoru i pogodą ducha.
Zawsze witał nas uśmiechem, czy to
w kościele, elegancko ubrany i szarmancki, czy w parafii, życzliwie zagadując wchodzących. Bardzo nam brak
pana Zdzicha.

EKUMENIA
W poniedziałek, 5 września, w naszym kościele odbyło się cykliczne nabożeństwo
ekumeniczne poświęcone wspomnieniu ks. Bogdana Trandy w 20. rocznicę śmierci.
Szersza relacja z uroczystości – w JEDNOCIE 4/2016.
Kolejne nabożeństwa odbyły się: 3 października w ewangelicko-augsburskim
kościele Św. Trójcy oraz 7 listopada w ewangelicko-augsburskim Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A.
W czwartek, 24 listopada, w kościele Św. Marcina przy ul. Piwnej odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne.
W poniedziałek, 5 grudnia, odbyło się w naszym kościele cykliczne nabożeństwo
ekumeniczne, w które wprowadził red. Grzegorz Polak. Gośćmi byli ks. Grzegorz
Jeremczuk i chór z kościoła ojców bazylianów w Warszawie pod dyrekcją Łukasza
Rejta. Zebrani na ekumenicznej modlitwie uczestniczyli w Mołebenie do Chrystusa
Miłosiernego – modlitwie litanijnej śpiewanej w języku ukraińskim. Tradycyjnie też
była okazja wypowiedzenia własnych intencji modlitewnych w kręgu, który zbiera się
wokół Stołu Pańskiego na zakończenie nabożeństwa.

Powyżej: chór z kościoła ojców bazylianów i kaznodzieja, o. Grzegorz Jeremczuk.
Poniżej: red. Grzegorz Polak wprowadza w nabożeństwo; goście podczas agapy. Fot. E. Jóźwiak

ODESZLI
27 września zmarł w wieku 78 lat nasz współwyznawca śp. Alojzy Twardecki.
Pogrzeb odbył się w środę, 5 października, w naszym kościele, a potem na
cmentarzu przy ul. Żytniej 42. Alojzy Twardecki urodził się 23 marca 1938 r.
w Rogoźnie w Poznańskiem, a zmarł 27 września 2016 r. w Warszawie. Jako
dziecko wywieziony został do Niemiec, odnaleziony przez swą polską matkę, powrócił do Polski, skończył Wydział Prawa UW i Wydział Germanistyki UW i UAM
w Poznaniu, aktywnie działając na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Autor
książki autobiograficznej „Szkoła janczarów – listy do niemieckiego przyjaciela”,
służył w Straży Pożarnej w stopniu młodszego brygadiera (majora), wykładowca
akademicki, wychowawca i przyjaciel młodzieży.
31 października zmarła przeżywszy 82 lata śp. Janina Mazur, członkini naszej
parafii.
12
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OGÓLNE ZGROMADZENIA ZBORU
18 września po nabożeństwie odbyło się Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie
Zboru w domu parafialnym. Było ono poświęcone omówieniu zobowiązań parafii
wobec Kościoła. Podczas zebrania wybrano zastępców delegatów na Synod.
13 listopada po nabożeństwie odbyło się w domu parafialnym jesienne Zgromadzenie Zboru. Podczas zebrania zaprezentowano sprawozdania z pracy diakonii
parafialnej, Szkoły Niedzielnej , Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza, Pracowni, Ochrony Dziedzictwa historycznego Parafii i Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

Jakub Niewiadomski opowiada o kościele. Fot Archiwum

ZAPROSZONO NAS
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zaprosiła seniorów i młodzież
w wieku 12-17 lat do udziału w warsztatach plastycznych pt. „Chrzest Polski
w rzeźbie”, które odbywały się w dniach 10-21 sierpnia na terenie Zespołu Szkół
w Żychlinie.
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił nas na uroczystą inaugurację roku akademickiego we wtorek, 11 października, do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przy ul. Wolskiej 186.
Parafia ewangelicko-augsburska Św. Trójcy zaprosiła nas na Śniadanie dla kobiet pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Spotkanie odbyło się w sobotę,
26 listopada, w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.
Urząd Miasta Żyrardowa zorganizował konferencję o dwóch wybitnych ewangelikach reformowanych: Filipie de Girardzie i Pawle Hulce-Laskowskim. Filip de Girard był inżynierem i jednym z pionierów uprzemysłowienia Polski, natomiast Paweł
Hulka-Laskowski religioznawcą i apologetą polskiego ewangelicyzmu. Konferencja
odbyła się w sobotę, 3 grudnia, w żyrardowskiej Resursie przy ul. 1 Maja 45.
6

W poniedziałek, 24 października, odbyło się w naszej parafii kolejne spotkanie
z cyklu Ewangelickich Spotkań Kobiet Czterech Parafii. Tematem spotkania była
relacja z wyprawy naszych współwyznawców na Madagaskar.
28 listopada, odbyło się w naszej parafii kolejne spotkanie z cyklu Ewangelickich
Spotkań Kobiet 4 Parafii. Temat spotkania: „Jak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia w naszych domach?”.
Coroczne spotkanie adwentowe czterech parafii ewangelickich odbyło się 1
grudnia na I piętrze parafii ewangelicko-metodystycznej przy ul. Mokotowskiej 12.

POŻEGNANIE LILI JEŁOWICKIEJ

NOC ŚWIĄTYŃ
W sobotę 17 września
w godzinach 18.00-22.00
odbyła się w naszym kościele druga edycja Nocy
Świątyń – można się było
zapoznać z nauką naszego Kościoła, posłuchać
Ekumenicznego Chóru Kameralnego pod dyr. Pawła
Hruszwickiego i koncertu
organowego Michała Markuszewskiego.

SPOTKANIA CZTERECH PARAFII

25 listopada 2016 r. pożegnaliśmy w naszym kościele Lili Jełowicką, która
urodziła się 20 marca 1934 r. w Warszawie, a zmarła 17 listopada br. po ciężkiej chorobie przeżywszy 82 lata.
Pozostawiła po sobie troje dzieci, córkę i dwóch synów, piętnaścioro wnucząt
i sześcioro prawnucząt i całą naszą zborową rodzinę.
Ważnym miejscem pracy, poza pracą zawodową, był dla Lili nasz Kościół, gdzie
pełniła funkcję administratora, a w zakresie jej pracy leżała inwentaryzacja zarówno majątku parafii, jak i naszego cmentarza przy ul. Żytniej. Brała czynny udział
w działalności pracowni historycznej warszawskiej parafii, wraz z Aleksandrą Sękowską archiwizując nasze pamiątki. Pięknym technicznym charakterem pisma
sporządzała opisy dokumentów, map i plansz ilustrujących historię naszej parafii.
Lili Jełowicka ofiarnie i z oddaniem służyła warszawskiej Diakonii. Przez ponad
20 lat dbała o niedzielne herbatki, prowadziła korespondencję do podopiecznych
Diakonii, wysyłając kartki urodzinowe i listy, które opatrywała trafnie dobranymi
wersetami biblijnymi. Odwiedzała starszych i schorowanych parafian, zawsze mając kogoś pod swoją troskliwą opieką, zawsze znajdując czas, by cierpliwie i uważnie wysłuchać potrzebujących.
Zaznaliśmy dobroci jej serca i wyrozumiałości. Dla wielu z nas była powiernicą
naszych tajemnic, które lojalnie i głęboko zachowywała dla siebie.
Bez wielkich wymagań wobec świata i ludzi, cieszyła się zwyczajnym życiem,
a świat wokół siebie zmieniała na lepszy. Nie przeszła przez życie niezauważona, pozostawiła swój ślad w sercach ludzi. Kochała wolność i niezależność, nie
pozwalała sobie niczego narzucać. Jednocześnie dawała dużo wolności innym.
Myślała pozytywnie, dostrzegała i skupiała się przede wszystkim na tym, co dobre,
wartościowe, piękne. Nikt nie usłyszał z jej ust złego słowa.
Chcemy zachować w pamięci wszystko to, co sprawiło, że kochaliśmy i podziwialiśmy Lili. Czujemy wdzięczność za czas spędzony z nią, za bogactwa, które wniosła
w nasze życie. Tak jak godnie żyła, tak godnie chorowała i w obliczu najtrudniejszej
próby zachowała spokój i godność. Nie pozwalając sobie na słowo skargi, czy żalu,
do końca walczyła o życie, wierząc, że kolejny dzień przyniesie poprawę zdrowia.
Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo jej mocnego, niezłomnego i wspaniałego
ducha, którego działanie wciąż czujemy wśród nas.
ks. Michał Jabłoński
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NAGRODY DIAKONII

LIST BISKUPÓW W SPRAWIE KANTATY

Alina Burmajster odbiera wyróżnienie Diakonii.
Fot. M. Karski

W sobotę, 1 października 2016 r.,
odbyła się w Teatrze „Kamienica”
ekumeniczna uroczystość UBI CARITAS, podczas której wręczone zostały
wyróżnienia i nagrody dla osób i instytucji zasłużonych w pracy charytatywnej.
Nagrody są przyznawane przez Caritas, Diakonię Polską (luterańską),
Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i prawosławną
fundację ELEOS. Nagroda Diakonii
naszego Kościoła imienia ks. bp. Jana
Niewieczerzała przyznawana jest za
szczególne zasługi na rzecz służby
bliźniemu. W tym roku nagrody otrzymały panie Zsuzsa Pelczarska, Alina
Burmajster i Elżbieta Baum. Szersza
relacja z wydarzenia - w JEDNOCIE
nr 4/2016 i na stronie www.jednota.pl.

INAUGURACJA WIGILIJNEGO DZIEŁA
26 listopada po południu odbyło się w naszym kościele uroczyste nabożeństwo
inaugurujące Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Podczas nabożeństwa wystąpiły
dzieci ze Szkoły Niedzielnej i „Zelowskie Dzwonki”. Szersza relacja z wydarzenia w JEDNOCIE 4/2016 wraz z fotorelacją. Obszerna fotorelacja znajduje się również
na stronie internetowej parafii.

Dzieci ze Szkoły Niedzielnej podczas inauguracji Wigilijnego Dzieła. Fot. Archiwum
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KWESTA NA CMENTARZU

JUBILEUSZE W WARSZAWIE

Kwestowali parafianie
i kilku gości, a 1 listopada do kwestujących parafian dołączyli przedstawiciele środowiska
teatralnego i dziennikarskiego. W kweście
wzięło udział ok. 60 parafian i 26 gości. Byli to:
Mariusz Benoit, Maciej
i Mateusz Damięccy,
Krystyna Janda, Arkadiusz Janiczek z rodziną, Edyta Jungowska,
Kazimierz Kaczor, Jarosław Kuźniar, Sławomira
Łozińska, Jerzy Majewski Anna Nehrebecka, Marcin Perchuć z rodziną, Michał Piela, Maja Popielarska,
Marcin Przybylski z rodziną, Ryszard Rembiszewski, Anna Seniuk, Katarzyna
Skarżanka, Bożena Stachura, Beata Ścibakówna, Hanna Śleszyńska, Aleksander
Trąbczyński, Magda Umer, Tomasz Urzykowski, Wojciech Wysocki, Zosia Zborowska. Z puszkami biegały dzieci i wnuki naszych parafian, m.in. Klara Niewieczerzał,
Konstancja Fiugajska i Iga Matyszkiewicz. Zebrano około 15 tys. zł; dokładna kwota zostanie podana w najbliższym czasie.

KRÓTKO
l W środę 21 września spotkaliśmy się przy grobie ks. Bogdana na naszym
cmentarzu.
l W czwartek, 22 września, w naszej parafii odbyło się spotkanie diakonijne
czterech warszawskich parafii ewangelickich poświęcone wspomnieniu osoby
ks. Bogdana Trandy.
l Jak co roku, 1 sierpnia, na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej 42 spotkaliśmy się na modlitwie przy symbolicznym grobie Powstańców z batalionu „Parasol”.
Uroczystość uświetnił chór Modo Maiorum wykonaniem kilku pieśni powstańczych.
l W poniedziałek, 31 października, w Święto Reformacji, w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy odbyło się nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące
obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji.
8

Fot. Archiwum

Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza odbywała się
w sobotę 29 października, niedzielę 30 października i wtorek 1 listopada.

Kolegium Kościelne parafii zorganizowało uroczyste obchody 150-lecia
wmurowania
kamienia
węgielnego pod budowę
naszego kościoła oraz
240-lecia założenia zboru warszawskiego. Uroczystość odbyła się 5
listopada w stołecznym
kościele.
W programie obchodów znalazły się: nabożeństwo, koncert organowy, występ chóru,
prelekcja prof. Wojciecha
Kriegseisena o historii
zboru i poczęstunek. Gośćmi uroczystości były
delegacje róznych parafii Kościoła, które złożyły
życzenia warszawskiemu
zborowi.
Szerszą relację z uroczystości można przeczytać w JEDNOCIE nr
4/2016, fotorelacja i nagrania dźwiękowe - na
stronie internetowej parafii: www.reformowani.
org.pl.

Obchody jubileuszowe. Fot. Archiwum
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