
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 Ewange-
licko-Reformowanej w Warszawie działa w Bibliotece Synodu  
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 1000 – 1400, tel. 22 831-34-
08, 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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Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

LIST WIELKANOCNY 2018
„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki i mam klucze śmierci i piekła” 

Obj1,18

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, 

Co daje nam wielkanocna wiara? Myślę, że jednym z powodów wiary jest pragnienie, by 
historia wielkanocna była prawdziwa. Bo wiara wyrasta z tęsknoty. A ona, jako coś bardzo 
podstawowego w ludzkim istnieniu, sprzeciwia się panowaniu klęski, niesprawiedliwości, wro-
gości, uprzedzeniom, wreszcie śmierci. Większość z nas chce wierzyć, by zdarzenie wielka-
nocne okazało się prawdziwe z powodu obietnicy, że pewnego dnia spotkamy się z naszymi 
bliskimi, których dzisiaj z nami nie ma, że prawda, sprawiedliwość i miłość zwyciężą. 

Niektórzy zarzucają osobom wierzącym, że wierzą w bajki. Czyż jednak przez dzieje ludz-
kości nie opowiadano bajek i fantastycznych opowieści? I czy większość baśni nie kończy 
się szczęśliwie! Podobnie jak w życiu, tak i w baśniach istnieją walka i ból, lecz na koniec, w 
cudowny sposób, łzy zastąpione zostają uśmiechem. Z historią wielkanocną jest podobnie.  
„Bóg nie zniszczył zła, On je przemienił. Nie powstrzymał ukrzyżowania, On wzbudził z 
martwych” – napisała Dorothy Seyers. 

Wierzymy w Zmartwychwstanie, ponieważ dzięki niemu poznajemy Boga. Wiemy, że Bóg 
jest miłością i wiemy, że nie chcemy poddawać się uczuciu rozpaczy, beznadziei czy apatii 
w obliczu zła w świecie i w człowieku. Z jakiegoś powodu – a myślę, że sednem jest ludzka 
wolność – Bóg pozwala toczyć się temu światu ze wszystkimi dramatami i tragediami. Wie-
rzę też, że kochający Bóg nie jest zadowolony z tego świata, ale Boża miłość znajdzie na 
niego sposób. Bóg nie pozwoli by wygrało zło. 

Dzięki Wielkanocy możemy mieć nadzieję, że łzy przez nas wylane, otrzymywane ciosy, 
emocjonalny ból, udręka z powodu obcowania ze złem, to wszystko stanie się wspomnie-
niem, na podobieństwo blizn Jezusa. Blizny całkowicie nie znikną, lecz przestaną boleć. 
Otrzymujemy nowy początek – początek wielkanocny. 

Postrzeganie ludzkiej historii skupia się zwykle na wojnach i przemocy, bólu, tragedii i 
śmierci. Z takiego punktu widzenia, Wielkanoc wydaje się być jakimś baśniowym wyjątkiem, 
jednorazowym wydarzeniem popełnionym przez Boga. Lecz tak, jak cuda nie są podstawą 
wiary, tak i cud Zmartwychwstania traktowany jednorazowo nie przyniesie prawdziwej po-
ciechy.Jeśli jednak potraktujemy Wielkanoc za punkt wyjścia, za dowód na to, jak Bóg trak-
tuje tych, których kocha, to wtedy ludzka historia nabiera innego sensu, a nadzieja zaczyna 
wypływać jak lawa spod gorzkiej skorupy codziennego życia.

I tej nadziei, pozwalającej inaczej patrzeć na życie, życzymy Wam wszystkim!

Piotr Niewieczerzał     ks. Michał Jabłoński
Prezes Kolegium    Proboszcz
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21 stycznia i 18 marca w Programie 2 Polskie-
go Radia o godz. 18.00 zostały wyemitowane 
nabożeństwa z Żychlina i z Warszawy. 

Kolejne nasze nabożeństwa zostaną nadane 
10 maja, 1 lipca, 16 września i 2 grudnia.

13 stycznia i 24 lutego o godz. 7.40 w Pro-
gramie 2 Polskiego Radia zostały wyemitowane 
nasze audycje z cyklu „Pięć minut nad Biblią”.  

Kolejnych audycji z tego cyklu można będzie 
posłuchać: 14 kwietnia, 2 czerwca, 21 lipca, 8 
września, 27 października i 15 grudnia.

W RADIUW TELEWIZJI

Nasze audycje z cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” zostały wyemitowane 3 lutego i 
24 marca o godz. 16.15 w Programie 1 Polskie-
go Radia. Kolejnych audycji z tego cyklu można 
posłuchać: 19 maja, 14 lipca, 27 października i 
15 grudnia.

18 stycznia Telewizja Polska 
nagrała nabożeństwo eku-
meniczne, które odbyło się 
w Żychlinie. 

Odbyło się ono w ramach 
Tydonia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 

21 stycznia TVP 2 nagrała re-
portaż w związku z uhonoro-
waniem ks. Michała Jabłoń-
skiego nagrodą ks. Romana 
Indrzejczyka przez Polską 
Radę Chrześcijan i Żydów.

23 stycznia o godz. 6.30 Te-
lewizja Polska wyemitowała  
w Programie 2 reportaż po-
święcony ordynacji Michała 
Koktysza. 

Ordynacja miała miejsce 
18 listopada podczas nabo-
żeństwa otwierającego Synod 
Kościoła Ewangelicko-Refor-
mowanego w kościele reformo-
wanym w Łodzi.  

DO OBEJRZENIA I POSŁUCHANIA  
W INTERNECIE

Przypominamy, że każda audycja radiowa jest umieszczana po emisji na stronie 
internetowej Polskiego Radia. Są to: „5 minut nad Biblią”, „Kościoły w Polsce i na świe-
cie”, 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 interneto-
wej Kościoła www.reformowani.pl. Zachęcamy do słuchania i oglądania.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA  
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

25 marca (Niedziela Palmowa) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30
29 marca (Wielki Czwartek) – przygotowanie do Wieczerzy Pańskiej  
        – sala parafialna – godz. 18.00
30 marca (Wielki Piątek) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 17.00
1 kwietnia (Niedziela Zmartwychwstania) – nabożeństwa z Wieczerzą Pańską  
       – g. 8.30 i 10.30
2  kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – nabożeństwo – g. 10.30

GOŚCIE Z EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY  
KOŚCIOŁÓW EWANGELICKICH

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 25 lutego, poprowadzili ks. Ro-
man Lipiński i ks. Michał Koktysz. Na nabożeństwie gościliśmy delegację z Euro-
pejskiej Wspólnoty Kościołów Ewangelickich (GEKE), a kazanie wygłosiła Prezes 
Synodu Kościoła Nadrenii ks. Barbara Rudolph. 

Nabożeństwo było nagrywane i zostało nadane w niedzielę 18 marca o godz. 
8.00 w II Programie Polskiego Radia.

Członkowie Rady GEKE podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Fot. M. Karski
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BIBLIA EKUMENICZNA
W piątek, 16 marca, odbyło się w naszym kościele wieczorne nabożeństwo 

dziękczynne z okazji wydania w jednym tomie Biblii Ekumenicznej. Nabożeństwo 
prowadził ks. Michał Jabłoński, a kazanie wygłosił ks. Adam Malicki, superinten-
dent Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. W liturgii licznie uczestniczyli bisku-
pi i duchowni różnych Kościołów biorących udział w tłumaczeniu Biblii, a także 
zaproszeni goście. Z kolei w sobotę 17 marca w Muzeum Etnograficznym odbyła 
się uroczysta promocja Biblii Ekumenicznej.

Przekład ekumeniczny Biblii jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców 
i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w 
Polsce: Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, 
Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Refor-
mowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokato-
lickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego. 

Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony był od 1995 r. przez Towa-
rzystwo Biblijne w Polsce, które powołało w celu jego realizacji Międzywyznaniowy 
Zespół Tłumaczy. Jako naczelną zasadę w swej pracy tłumacze i redaktorzy przy-
jęli wierność oryginałowi. Tekst przekładu charakteryzuje się współczesną polsz-
czyzną.W kolejnych latach sukcesywnie wydawane były poszczególne części tego 
przekładu: Nowy Testament i Psalmy (2001), oddzielny tom z Księgą Psalmów 
(2003) oraz pięć tomów z księgami starotestamentowymi: kanoniczne Księgi Dy-
daktyczne (2008), Księgi Deuterokanoniczne (2011), Pięcioksiąg (2015), Księgi 
Historyczne (2016) i Księgi Prorockie (2016). Dzieło przekładu wieńczy ukazują-
ca się właśnie Biblia Ekumeniczna w jednym tomie. Jest to wydanie poprawione 
względem tomów wydawanych od 2001 r.

Przedstawiciele Towarzystwa Biblijnego w Polsce, jego Kościołów członkowskich oraz tłumacze Biblii Ekumenicznej 

po nabożeństwie dziękczynnym. Fot. M. Karski

WYDAWNICTWA DO NABYCIA
● „Porównanie wyznań: rzymskokatolic-
kiego, prawosławnego, ewangelicko-au-
gsburskiego, ewangelicko-reformowane-
go” - 25 zł 

● „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na  
łamach JEDNOTY” - 18 zł

● Ewa Jóźwiak, „SACHSOWIE. Polacy  
z wyboru” - 25 zł

● „ZWYKŁY NIEZWYKŁY.  
Pamięci księdza Jerzego Stahla” - 43 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 ewange-
licko-reformowanego w Warszawie”. Gra 
Michał Markuszewski (płyta CD) - 30 zł.
● Jérôme Cottin, „Jan Kalwin i współcze-
sne myślenie o Bogu” - 10 zł
● Jérôme Cottin, „Kalwin przyjacielem 
Boga” (dla dzieci) - 5 zł

● Joanna Szczepankiewicz-Battek, „Śla-
dami braci czeskich i morawskich po Pol-
sce” (przewodnik, wydanie polsko-cze-
sko-niemieckie) - 33 zł

● „Pismo Święte Nowego Testamentu. 
Ekumeniczny Przekład Przyjaciół” - 40 zł

● Kazimierz Bem, „Słownik biograficzny 
duchownych ewangelicko-reformowa-
nych. Pastorzy i diakonise Jednoty Ma-
łopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-
1939” - 30 zł
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CO, GDZIE, KIEDY? 
l W.
l Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.

SPOTKANIE KOBIET
Koło Pań przy Parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy zaprosiło nas na do-

roczne spotkanie czterech warszawskich parafii ewangelickich, które odbyło się w 
czwartek, 15 marca, w sali parafii przy Kredytowej 4.

Nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy. Fot. ekumenizm.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2018
Kobiety wszystkich wyznań zaprosiły na ekumeniczne nabożeństwo w ramach 

Światowego Dnia Modlitwy, które odbyło się w piątek, 2 marca, w kościele staro-
katolickim mariawitów przy ul. Wolskiej 186 w Warszawie. 

Tegoroczny program nabożeństwa został przygotowany przez kobiety z Surinamu 
pod hasłem: „Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre”.

Podczas liturgii śpiewano pieśń z Surinamu, a także pieśni pochodzące z róż-
nych tradycji chrześcijańskich, wspólnie czytano Pismo Święte i modlono się w 
intencji kobiet, zachowania Stworzenia oraz wszystkich chrześcijan. Rozważanie 
wygłosiła Zofia Walczuk z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Uczestnicy liturgii zebrali kolektę na rzecz surinamskich kobiet. Błogosławień-
stwa udzielił kapłan M. Dominik Miller, proboszcz parafii mariawickiej. Nabożeń-
stwo było transmitowane na żywo na Facebooku.

WSPOMINALIŚMY
W piątą rocznicę śmierci wspominaliśmy Jana i Jadwigę Zaunarów. Jadwiga 

Zaunar z domu Zielińska, urodzona 20 września 1931 r., córka Edmunda Zieliń-
skiego, oficera wywiadu Wojska Polskiego II RP, zmarła 1 stycznia 2013 r. Jan 
Zaunar, syn ks. Ludwika Zaunara, prezes Synodu, prezes Konsystorza, członek 
Kolegium Kościelnego, zmarł 27 lipca 2013 r.

W szóstą rocznicę śmierci wspominaliśmy ks. Lecha Trandę, urodzonego 24 
listopada 1956 r. w Warszawie, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów, zmarłego 23 
lutego 2012 r. w wieku 55 lat. Ks. Lech Tranda był duchownym naszego Kościoła, 
proboszczem zboru warszawskiego, a wcześniej pastorem parafii w Kleszczowie. 
Pamiętamy Go przede wszystkim jako człowieka wielkiego serca i temperamentu, 
otwartego i bezpośredniego, niosącego natychmiastową pomoc potrzebującym. 
Pomocy ks. Lech udzielał wszystkim: członkom macierzystego zboru i innych pa-
rafii, osobom spoza Kościoła i spoza Polski, zwłaszcza naszym braciom z Ukrainy. 
Wdzięczni jesteśmy Bogu za życie i pracę ks. Lecha Trandy, za to, że dane nam 
było Go spotkać.

PODZIĘKOWANIE
Kolegium Kościelne dziękuje panu Karolowi Cyprowskiemu za zmodernizowanie 

naszej strony internetowej i dostosowanie jej do obecnych wymagań technicznych. 
Gdyby nie mrówcza praca pana Karola, nasza strona nie mogłaby funkcjonować.

KOLONIE DLA DZIECI - ZAPOWIEDŹ
Parafia w Zelowie planuje zorganizowanie kolonii dla dzieci naszego Kościoła. 

Odbędą się one w Zelowie, w dniach od 13 lipca (popołudnie) do 22 lipca (połu-
dnie) br. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w domu parafialnym.

APEL O POMOC
Warszawska Diakonia i Kole-

gium Kościelne poszukują wśród 
członków zboru osób młodych i 
w sile wieku, chętnych do pomo-
cy starszym samotnym członkom 
naszej parafii. Prosimy chętnych 
do wpisywania się na listę w kan-
celarii.
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WIOSENNE OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU
W sobotę, 17 marca br., w świeżo odremontowanej sali parafialnej odbyło się 

wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru. 
Przedmiotem obrad była – oprócz przyjęcia sprawozdań i uchwalenia budże-

tu na 2018 r. – sprawa rozliczeń finansowych z Kościołem. W tej sprawie przy-
jęto uchwałę upoważniając Kolegium Kościelne do podjęcia stosownych dzia-
łań. W zebraniu uczestniczyli z ramienia Konsystorza: prezes Witold Brodziński  
i ks. bp Marek Izdebski.

EKUMENIA 
8 stycznia odbyło się w naszym kościele comiesięczne nabożeństwo ekume-

niczne. Kazanie wygłosił Tomasz Szymański z Kościoła anglikańskiego.

15 stycznia Wyższe Seminarium Duchowne mieszczące się przy ul. Mehoffera w 
Warszawie zorganizowało seminarium ekumeniczne „100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości – udział Kościołów w zachowaniu polskości i budowa-
nia państwa”. Uczestniczył w nim ks. Michał Jabłoński, proboszcz stołecznej parafii 
ewangelicko-reformowanej, który następnego dnia przewodniczył nabożeństwu eku-
menicznemu we wspólnocie Chemin Neuf w Wesołej. Po modlitwie, wraz z ks. Hen-
rykiem Dąbrowskim z Kościoła polskokatolickiego, opowiadali o ekumenii i Polskiej 
Radzie Ekumenicznej.

Kazanie w Warszawie głosi  
ks. diakon Halina Radacz. Fot. K. Okulska

W naszym kościele nabożeństwo ekume-
niczne z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan odbyło się 18 stycznia i zgroma-
dziło duchownych i świeckich z różnych Ko-
ściołów. Liturgię prowadził proboszcz parafii, 
a kazanie wygłosiła diakon Halina Radacz z 
luterańskiej parafii w Żyrardowie. – Jezus był 
uchodźcą, Jezus był wykluczony, Jezus był 
poniżany i dlatego ma prawo uczyć nas pojed-
nania, przebaczania, przyjmowania, pochyla-
nia się nad każdym, kto potrzebuje naszego 
wsparcia. Jezus nie żądał od nas, abyśmy 
bronili krzyża, bo krzyż – podobnie jak Boże 
słowo – sam się broni. Jezus oczekuje od nas, 
swoich uczniów, że bronić będziemy biednych 
i samotnych, prześladowanych i wykluczo-

nych, a tym samym uchodźców i emigrantów – mówiła kaznodziejka, nawiązując do 
hasła przeznaczonego na 18 stycznia „Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście 
przybyszami w ziemi egipskiej”.

27 stycznia w kościele parafialnym przy ul. Lindleya 12 odbyło się spotka-
nie modlitewne na temat „Zważajmy na dobro bliźnich”, które poprowadził  
ks. abp Wojciech Polak, a kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. Spotkaniu towa-
rzyszył chór naszego Kościoła pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego.

W poniedziałek, 5 lutego, odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Św. 
Trójcy comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kaznodziejką była prof. Kalina 
Wojciechowska.

Również w poniedziałek, 5 marca, w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebo-
wstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 4 A odbyło się comiesięczne nabożeń-
stwo ekumeniczne.

Z DZIAŁALNOŚCI PTEw
W ramach spotkania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w poniedziałek,  

5 stycznia, w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbyła się promocja książki  
dr. Ewy Jóźwiak pt. „Sachsowie – Polacy z wyboru”. 

Ks. proboszcz Michał Jabłoński składa sprawozdanie duszpasterskie. Fot. E. Jóźwiak
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KONCERTY
 W niedzielę, 28 stycznia, w naszym kościele chór Modo 

Maiorum wystąpił z koncertem kolęd.

Również w niedzielę, 25 lutego, odbył się w naszym 
kościele pierwszy w tym roku koncert z cyklu Śród-
miejskich Koncertów Organowych, a wystąpił Daniel 
Zaretsky z St. Petersburga.

18 marca w Kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie przy 
ul. Conrada 7 odbył się koncert muzyki pasyjnej zatytułowany „MISERERE”. Wy-
stąpiły zespoły zrzeszone w Polskim Związku Chórów i Orkiestr: Warszawski Chór 
Zeński „HARFA” (dyr. Joanna Kreizler), Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego (dyr. Paweł Hruszwicki), Chór „EPIFANIA” (dyr. Zu-
zanna Falkowska). Podczas koncertu zabrzmiały wielogłosowe utwory wykonywa-
ne a cappella takich kompozytorów, jak między innymi: Nowowiejski, Furmanik, 
Szaliński, Sawa, Ingegneri, Berchem, Lotti, Mozart, Mendelssohn, Gasparini, De-
ak-Bardos, Kodaly, Nees. Koncert poprowadził Andrzej Krusiewicz; kierownikiem 
artystycznym imprezy był Paweł Hruszwicki. Koncert zorganizował Oddział War-
szawski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

ZBIÓRKA NA GENERATOR DO BENINU
25 lutego zorganizowaliśmy zbiórkę funduszy na zakup generatora dla żłobka 

i szpitala w Nazoume w Beninie. Pieniądze zawiozła do Afryki nasza parafianka i 
członkini Kolegium Kościelnego, Katarzyna Okulska. Już 6 marca generator został 
zakupiony! 

Grudniowa akcja zbiórki pieniędzy na prezenty i świąteczny poczęstunek dla dzie-
ci ze wsi Nazoume i innych 9 okolicznych wsi w Beninie, kraju w Afryce zachodniej, 
zakończyła się ogromnym sukcesem. Dzięki nam, parafianom, oraz licznym naszym 
przyjaciołom, 250 dzieci z bardzo biednego regionu tego kraju, spotkało się z Mikoła-
jem. Dzieci otrzymały upragniony prezent oraz ciepły posiłek, miseczkę kakao i lody 
na patyku. Na szczęście mieszkańcy wsi Nazoume nie próżnują. Kilka lat temu zało-
żyli wspólnie stowarzyszenie Nonvissi Humanitaire. Na początku stycznia otrzymali 

DIALOG Z JUDAIZMEM
Ks. Michał Jabłoński uczestniczył w obchodach Dnia Judaizmu w Koście-

le Katolickim, którym towarzyszyło hasło „Pokój! Pokój dalekim i bliskim!”  
(Iz 57,19). Z tej okazji odbyła się w Muzeum Polin w Warszawie dyskusja panelowa 
(więcej na ten temat w JEDNOCIE 1/2018).

Z okazji XIII Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu w poniedzia-
łek, 29 stycznia, odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne przy Pomniku Bo-
haterów Getta, w którym wziął udział ks. Michał Jabłoński. 

NAGRODA  
DLA KS. JABŁOŃSKIEGO

Ks. Michał Jabłoński otrzymał nagrodę  
im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawaną 
przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uro-
czystość miała miejsce 21 stycznia po nie-
dzielnym nabożeństwie w kościele ewange-
licko-reformowanym w Warszawie. Nagroda 
jest przyznawa chrześcijańskim osobom kon-

dotację z Total France na dokoń-
czenie budowy budynku szpitala. 

Obecnie budynek posiada tynki, 
podłogi, sufity, okna, drzwi. Trwają 
jeszcze ostatnie prace malarskie 
wewnątrz. Przebieg prac w szpi-
talu można na bieżąco oglądać 
w internecie na stronie stowarzy-
szenia oraz na Facebooku. Miesz-
kańcy Nazoume będą musieli sta-
rać się o wyposażenie szpitala. 
Obsadę pielęgniarską i lekarską 
prawdopodobnie może zapewnić 
im państwo. 

W Nazoume działa w ramach 
stowarzyszenia Nonvissi Humani-
taire żłobek oraz grupa wsparcia 
i rozwoju dla tamtejszych kobiet. 
Niestety w Nazoume i okolicy 
w promieniu 5 km nie ma elek-
tryczności. Najprostszym rozwią-
zaniem jest zakup generatora, 
którego cena w przeliczeniu na 
złotówki wynosi około 2000 zł. 
Dzięki niemu można będzie wpro-
wadzić różne formy aktywności 
edukacyjnej zarówno dla dzieci w 
żłobku, pobliskiej szkole, jak i dla 
stowarzyszonych kobiet.  

sekrowanym, które swą działanością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy 
chrześcijańsko żydowskiej i polsko-żydowskiej. Obszerna relacja w JEDNOCIE 1/2018.


