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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.
Łukasz Skurczyński - stałe dyżury w środy w godz. 1700-2000.
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. 22 636-99-13; 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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Psalm 146, 7-9

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
Zewsząd słyszymy, że święta Bożego Narodzenia są świętami o głębokim podtekście społecznym. W Dzień Dziecka, Dzień Matki lub w Dzień Ojca myślimy
o konkretnych osobach, w czasie Świąt Bożego Narodzenia myślimy i o bliskich
i o dalszych i chętnie pomagamy potrzebującym. Ma to wiele wspólnego
z teologicznym sensem historii betlejemskiej – Bóg nawiedził nas w Jezusie, tak
więc i my odwiedzamy tych, ku którym również się „skłaniamy“, „pochylamy“. Bóg
zstąpił do betlejemskiej stajni - i my zstępujemy w modlitwach czy charytatywnych
czynach do biedy i nieszczęść tego świata. Ciekawa rzecz, że nastrój ten ma swój
początek w święcie wielkanocnym. Gdy Bóg Izraela nakazał Izraelitom czcić święto Paschy podkreślił, że nikt nie powinien stać na uboczu. W ten wieczór nikt nie
powinien być sam, a zwłaszcza ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na świętowanie
Paschy. I właśnie ta myśl stała się jedną z ważniejszych w świętowaniu Bożego
Narodzenia! Wieczerze wigilijne dla bezdomnych i w domach opieki, dla samotnych, paczki świąteczne dla dzieci z biednych krajów lub dla więźniów – dzięki
temu staramy się, by nikt nie był wykluczony ze świętowania.
W naszych czasach coraz bardziej cierpimy z powodu samotności i braku
porozumienia z innymi. Właśnie w czasie Świąt najbardziej odczuwamy brak bliskiego człowieka, który nas zrozumie.
Spotkanie z Jezusem zawsze przełamuje ludzką samotność. Jezus znosi mury
nas dzielące, umacnia słabych, wyprowadza z samotności, grzechu, choroby, pogardy i śmierci i prowadzi do nowego życia. Zmieniamy się przez spotkanie z drugim człowiekiem – stajemy się uważniejszymi i widzącymi bliźniego, nie skupiając
się tylko na sobie.
Tak więc w czasie spotkań z bliźnimi wkładajmy całe serce w relacje, w których
od tak dawna żyjemy. Byśmy nie byli obumarli na ponowne przyjście Pana.
Życzymy wam wszystkim radości przebywania z Jezusem i bliźnim!
Katarzyna Karpińska					
Wiceprezes Kolegium					

ks. Michał Jabłoński
Proboszcz
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O BIBLII BRZESKIEJ W PARAFII
15 grudnia po nabożeństwie odbył się wykład
Krzysztofa Bandoły-Skierskiego poświęcony Biblii
brzeskiej w 450. rocznicę jej wydania.

LOTERIA

SPOTKANIA MŁODZIEŻY

1 grudnia po nabożeństwie odbyła się loteria fantowa organizowana przez
warszawską Diakonię.

6 listopada spotkanie młodzieży i studentów naszej parafii poprowadził student teologii Jakub Niewiadomski.

ADWENTÓWKA
We wtorek, 17 grudnia, w
Lutheraneum ewangelicko-augsburskiej parafii Św.
Trójcy odbyło się spotkanie
adwentowe „Adwentówka”
młodzieży z trzech warszawskich parafii ewangelickich.

ZIMOWISKO
Parafia Św. Trójcy w Warszawie zaprasza do udziału
w Zimowisku Rodzinnym w
Wiśle-Jaworniku, które odbędzie się w dniach 15-23
lutego 2014 r. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń.
2

20 listopada odbyło się spotkanie młodzieżowe
na temat: „Monastycyzm a Wspólnoty Jerozolimskie”, które poprowadził Igor Siuda.
27 listopada odbyło się spotkanie na temat:
„Hernhutt i Bracia Morawscy”, a poprowadziła je
prof. Joanna Szczepankiewicz-Battek.
4 grudnia tematem spotkania było drugie przykazanie dekalogu, a poprowadził je student teologii
Jakub Niewiadomski.
8 grudnia młodzi konfirmanci z ubiegłych lat zostali zaproszeni na spotkanie adwentowe w domu
zborowym. W programie znalazły się: film, pizza i
rozmowy.
11 grudnia odbyło się spotkanie młodzieżowe,
które poprowadził student teologii Mateusz Jelinek.

WYDAWNICTWA DO NABYCIA
W kancelarii parafialnej są do nabycia następujące wydawnictwa:
● „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
● Jérôme Cottin, „Jan Kalwin i współczesne myślenie o Bogu” - 10 zł
● Jérôme Cottin, „Kalwin przyjacielem
Boga” (dla dzieci) - 5 zł
● Wanda Mlicka, „Myślane nocą” - 30 zł
● Ks. Bogdan Tranda, „Postylla” - 30 zł
● „ZWYKŁY NIEZWYKŁY. Pamięci księdza
Jerzego Stahla” - 43 zł
● Krzysztof Dorosz, „Bóg i terror historii” - 25 zł
● Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „W drodze.
30 dni z Bożym Słowem” - 18 zł
● Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „Nieuchronność” - 13 zł
● „Cmentarze ewangelickie w Warszawie.
Przewodnik praktyczny” - 25 zł
● „Ewangelicy warszawscy 1939-45”
(Słownik biograficzny) - 50 zł
● „Ewangelicy warszawscy 1939-45”
(Wspomnienia i relacje) - 20 zł
● „Ewangelicy w dziejach Warszawy” (sesja
na UW) - 30 zł
● Henryk Merczyng, „Rejowie z Nagłowic”
- 10 zł
● Mikołaj Rej, „Pieśni” - 20 zł
● s. Maria Krystyna Rottenberg, „Aby byli jedno...” - 38 zł
● „Katechizm heidelberski” - 5 zł
● „Porównanie wyznań” - 20 zł
● „Jednota” - 10 zł
● „Historyczne organy Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie”. Gra Michał Markuszewski (płyta CD) - 30 zł.

Cena 10 zł

ISSN 0446-7035
Nr ind. 36584X

W NUMERZE:
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l NARÓD SZUKAJĄCY BOGA
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SPOTKANIA EKUMENICZNE

23 listopada w kościele rzymskokatolickim przy
ul. Lindleya odbyło się comiesięczne nabożeństwo
Audycje z cyklu „5 minut ekumeniczne organizowane przez Stowarzyszenie
nad Biblią” zostaną wyemi- „Effatha” pod hasłem: „W życiu i śmierci należymy
towane: 4 stycznia i 22 lutego do Pana”. W czasie nabożeństwa wspomniani byli
2014 r. o godz. 7.40 w Progra- zmarli ekumeniści, a postać śp. Tadeusza Mazomie Drugim Polskiego Radia. wieckiego przypomniał Zbigniew Nosowski.

KONCERTOWALI
Najbliższe nabożeństwo
zostanie nadane przez radio w dniu 1 stycznia 2014
roku w Programie Drugim
o godz. 8.00. Będzie to retransmisja z nabożeństwa z
Zelowa. Kolejna retransmisja
- 2 marca.

14 listopada odbył się w naszym kościele koncert
na flet i organy. Wykonawcami byli Anna Karpowicz – flet i Michał Markuszewski – organy. W programie: muzyka francuska i prawykonanie utworu
„Idiom na flet i organy” Pawła Łukaszewskiego.
15 listopada odbył się koncert ukraińskiego chóru
„Drewo” pt. „Pieśni z Ukrainy”. Zostały wykonane
stare pieśni cerkiewne, tzw. monodie, śpiewane do
reformy cerkwi w XVII w., a także pieśni duchowe
i ludowe.

16 listopada koncertował Chór Sarva Dharma.
Koncert zatytułowany był: „Pieśnią zmieniaj przyKolejne nasze audycje z szłość, klimat i świat”. Chór wykonał pieśni etniczcyklu „Kościoły w Polsce ne i duchowe w 11 językach.
i na świecie” zostaną wyW niedzielę 24 listopada odbył się w naszym
emitowane: 4 stycznia i 22
kościele
ostatni w tym roku koncert w ramach IV
lutego 2014 roku o godz.
Międzynarodowego
Cyklu Koncertów Organo21.50 w Programie Pierwwych.
Recital
wykonała
Maria-Magdalena Kaczor
szym Polskiego Radia.
z Japonii.

W TELEWIZJI

1 grudnia odbył się w naszym kościele koncert
adwentowy organizowany przez Warszawskie Towarzystwo Sceniczne. W programie usłyszeliśmy
chorały i chóry J. S. Bacha z kantat adwentowych
i pieśni G. F. Haendla.

Reportaż poświęcony muzyce w Biblii został wyemitowa15 grudnia odbyło się w naszym kościele – już po
ny przez TVP w dniu 15 paź- raz trzeci – wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek,
dziernika w Programie Drugim organizowane przez Fundację Radców Prawnych
o godz.6.35.
oraz Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum.
14

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM
2013

ODKRYWANIE
CHRZEŚCIJAŃSTWA

30 listopada w rzymskokatolickiej katedrze
św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbył się koncert inauguracyjny tegorocznej edycji ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest
razem przez Caritas Polska, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos – Dzieło Miłosierdzia
Kościoła Prawosławnego. Podczas kampanii będą
rozprowadzane świece wigilijne. Pozyskane w ten
sposób środki zostaną przeznaczone na całoroczne
dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na
pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

Począwszy od 4 października w piątki o godz. 17.30
odbywają się spotkania
z cyklu: „Odkrywanie chrześcijaństwa”
prowadzone
przez Martę Borkowską.

SPOTKANIA WKD
Najbliższe spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego odbędzie się
w niedzielę 12 stycznia
2014 roku po nabożeństwie.

PTE
Polskie
Towarzystwo
Ewangelickie
zorganizowało 16 grudnia spotkanie
w sali parafialnej przy
ul. Kredytowej 4. Tematem
spotkania była promocja
książki Kościoły luterańskie
na ziemiach polskich (XVI–
XX w.) z udziałem jej redaktora prof. dr. hab. Jarosława
Kłaczkowa.

O KWAKRACH
W sobotę, 14 grudnia, odbył się w naszej parafii wykład o początkach i historii
ruchu kwakierskiego oraz
o osobie jego założyciela,
Williamie Penn’ie. Wykład
wygłosił prof. Karol Karski.
3
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Kościołem. Przy tym Stole Pańskim braliśmy ślub, co było dla Zbyszka czymś
oczywistym. Wiedział, że z rodziną nieżyjącego już wówczas proboszcza tej parafii, Ludwika Zaunara, łączyło mnie bliskie pokrewieństwo, że tu był niejako mój
drugi dom. Tak więc tu chrzczeni i konfirmowani byli nasz syn i nasze wnuki, tu
odbywały się uroczystości ślubne i Władka, i Bolka, choć w tej drugiej ukochany
Dziadzia już, niestety, nie uczestniczył. Już nie poznał żony Bolka, Agnieszki, ani
rozkosznej prawnuczki, która nosi imię Jego Mamy – Emilka.
Służył naszej parafii swoją wiedzą i uprawnieniami inżynierskimi, nadzorując roboty przy odbudowie muru cmentarnego przy Żytniej, w zabudowaniach gospodarczych zaprojektował ubikację…
Przez kilkanaście lat śpiewałam w chórze utworzonym przy naszej parafii. Zbyszek wiedział, jak lubię śpiewać, i jak angażuję się w organizowanie koncertów. Był
więc ich pilnym słuchaczem, chociaż wcale nie był melomanem. Zaprzyjaźnił się
z chórzystami. Gdy śpiewali podczas Zbyszka pogrzebu „Dobrotliwość Pańską” ze
wzruszenia niemiłosiernie fałszowali…

NABOŻEŃSTWA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
22 grudnia 2013, niedziela, g. 10.30 nabożeństwo z występami dzieci
– po nabożeństwie spotkanie wigilijne dla dorosłych i dzieci
w domu parafialnym
24 grudnia 2013, Wigilia, g. 16.00, nabożeństwo
– ks. Michał Jabłoński
25 grudnia 2013, Boże Narodzenie, g. 10.30
– nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – ks. Michał Jabłoński
26 grudnia 2013, II Dzień Świąt, godz. 10.30
– nabożeństwo – ks. Michał Jabłoński
29 grudnia 2013, niedziela, godz. 10.30
– nabożeństwo – ks. Michał Jabłoński
31 grudnia 2013, zakończenie roku, godz. 17.00
– nabożeństwo – ks. Roman Lipiński
1 stycznia 2014, Nowy Rok, godz. 10.30
– nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – ks. Roman Lipiński

Także moi przyjaciele ze szkoły, studiów, redakcji szybko stawali się mu bliscy,
na dobre i na złe. Był z nimi w trudnych chwilach, myślał też o sprawianiu im przyjemności. Z Teresą, moją przyjaciółką jeszcze z lat szkolnych i jej mężem Zenkiem
często grywaliśmy w brydża. Teresa lubi twarożek z kminkiem, więc szykując kolację Zbyszek pilnował, żeby przy jej talerzu zawsze znalazła się salaterka z tym
przysmakiem. Kiedyś Zenek wyjechał na dłuższy czas z kraju, a trzeba było uśpić
ich ukochanego psa. Zbyszek towarzyszył Teresie podczas tego przykrego zabiegu, potem zawinął Gacusia w prześcieradło i pochował, aby oszczędzić Teresie
jeszcze jednego bolesnego przeżycia.
Wiedział, że Domicela, nasza przyjaciółka z grona Dinozaurów, kolekcjonuje
dowcipy. Przed naszymi spotkaniami Zbyszek notował poznane ostatnio kawały,
żeby je przekazać Domiceli.
Kochał ludzi i był pogodnym człowiekiem. Przepraszam, jeśli urażę powagę tego
przybytku, ale faktem jest, że lubił śpiewać wesołe sprośne piosenki. Gdyby był
ponurakiem i nudziarzem, nie wiem, czy nasze małżeństwo przetrwałoby 46 lat.
Irena Scholl

Osoby, które pragną odwiedzin duchownego przed Świętami,
proszone są o kontakt z kancelarią parafii.
(tel.: (22) 831 23 83 lub 636 99 45)
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la. Jednak Zbyszek,
mając już prawa emerytalne nie przyjmował
tych propozycji, ale
rekomendował bezrobotnych kolegów, mających na utrzymaniu
rodziny.
On nie miał instynktu, dziś tak bardzo rozpowszechnionego, zagarniania wszystkiego,
co można, do siebie.
A poza tym możliwość
zdobycia dodatkowych
pieniędzy
zawsze
przegrywała z potrzebą zyskania jak najwięcej czasu na przebywanie z dziećmi,
z synem, potem z wnukami. Starszego wnuka, Bolka, zabierał na
zimowe ferie, poświęcając mu 2 tygodnie
urlopu. Uznał bowiem,
że ja, pracując od rana
do wieczora w gazecie codziennej, muszę
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OBRADOWAŁ SYNOD
W Zelowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.
Podczas posiedzenia wybrano nowe składy Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej, uchwalono budżet oraz kontynuowano dyskusję nad nowelizacją Prawa Wewnętrznego.
Obrady Synodu miały miejsce 30 listopada w Zelowie. Jednodniowe posiedzenie było poświęcone uchwaleniu budżetu Kościoła na 2014 rok. Kontynuowano
też drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa Wewnętrznego, którego ostateczne
przyjęcie nastąpi w 2014 roku.
W porządku obrad znalazły się wybory Konsystorza. W skład tego gremium weszli:
Witold Brodziński – prezes, ks. Krzysztof Góral – radca duchowny, Henryk Kimmer
i Katarzyna Karpińska – radcy świeccy. Synod wybrał też zastępcę radcy duchownego – ks. Michała Jabłońskiego, i zastępcę radcy świeckiego – Henryka Nowackiego.
Biskup Kościoła wchodzi z urzędu w skład Konsystorza jako wiceprezes.
Powołano także Synodalną Komisję Rewizyjną w osobach: Mirosław Jancyk
– przewodniczący, Danuta Andrzejewska i Wanda Niewieczerzał – członkinie, Władysław Scholl i Jadwiga Zalisz – zastępcy.
Posiedzenie zakończono nabożeństwem, podczas którego wybrane gremia
zostały wprowadzone w urząd przez ks. bp. Marka Izdebskiego.

choć raz w roku porządnie odpocząć, więc dopiero pozostałe dwa tygodnie
spędzaliśmy w trójkę.
Na Żwirki, gdzie mieszkaliśmy, zawsze w niedzielę był rodzinny obiad. Kiedy
w maju robiło się już ciepło, namawiałam Zbyszka: – Pojedźmy na działkę. – O nie,
odpowiadał, dopóki dzieci są w Warszawie, przyjdą na niedzielny obiad. Co praktycznie oznaczało, że zapracowana synowa Ewa, którą wielbił, będzie miała „z głowy” szykowanie obiadów w poniedziałek i wtorek, bo pojadą w słoikach na Narbutta.
Zbyszek nie werbalizował swoich uczuć, ale miałam codzienne dowody jego
miłości. Był luteraninem, jednak jego życie religijne ściśle wiązało się z naszym
12
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PO LISTOPADOWEJ KWEŚCIE
Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
z prawdziwą satysfakcją informuje, że w czasie kwesty w dniach 1-3 listopada 2013 roku zebrano ponad 17 tysięcy złotych. Ta pokaźna kwota pozwoli
w znacznym stopniu zrealizować program renowacji obiektów naszego
cmentarza.
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim osobom, które brały udział
w kweście – organizatorom, członkom zboru dyżurującym na cmentarzu oraz licznej rzeszy wybitnych aktorów i dziennikarzy. Szczególnie serdecznie dziękujemy
Pani redaktor Irenie Scholl, przewodniczącej Społecznego Komitetu Opieki nad
Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, za jej długoletni trud organizowania zbiórek na rzecz ratowania zabytków naszego cmentarza.
To jej konsekwentna praca spowodowała, że nasz cmentarz jest coraz piękniejszy
i chętnie odwiedzany nie tylko przez członków zboru.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku kwesta będzie przebiegała z równie pozytywnym nastawieniem i energią jej uczestników.

Zbigniew Scholl (1929-1998)

17 tysięcy 714 dni razem...

Zbigniew Scholl, syn Edmunda i Emilii z domu Rerych, urodził się w Warszawie 25 kwietnia 1929 roku,
a zmarł 15 lat temu, 28 listopada 1998 roku. Żył 69 lat. – Boże, dlaczego tak krótko
– mówią dziś wszyscy, którzy Go znali, kochali, którym wciąż Go brakuje.
Byłam ze Zbyszkiem 17 tysięcy 714 dni. Specjalnie policzyłam nasz wspólny
czas dniami, bo tak naprawdę ocenić i docenić można człowieka wiedząc, jakim
jest czy był w życiu codziennym.
Był rzetelnym inżynierem – konstruktorem. Krótko po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej zatrudnił Go w swojej prestiżowej pracowni znany architekt Bohdan Lachert. Uczestniczył m.in. w projektowaniu Muranowa, powstającego
dosłownie na gruzach getta. Było to nie lada wyzwanie dla młodego konstruktora,
który u progu kariery zawodowej przeszedł ostrą szkołę odpowiedzialności. Nie
trzeba być statykiem, żeby zrozumieć, co to znaczy stawiać budynki na podłożu
z gruzów. Ostatnie prace projektowe wykonywał przy budowie Ursynowa. Otrzymywał liczne dowody uznania dla swej pracy, odznaczenia państwowe i resortowe,
ale najbardziej cenił sobie sympatię i zaufanie środowiska zawodowego. W Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa pełnił niełatwe funkcje, m.in.
członka Sądu Koleżeńskiego, Stałego Komitetu Projektowania. Ale przecież nie
każdego tak zwanego aktywistę stać na to, żeby rezygnować z własnych korzyści,
natomiast pomagać innym.

Kolegium Kościelne podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru 17 listopada 2013 roku podziękowało
Irenie Scholl (na zdjęciu) i Grażynie Matyszkiewicz za zaangażowanie w kwestę.
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Pan Bóg nakazywał, aby miłować bliźniego swego jak siebie samego. Ja znam
fakty z życia Zbyszka, że czynił coś trudniejszego, mianowicie bardziej kochał
bliźniego swego niż siebie samego. Na początku lat 90-tych padało budownictwo
mieszkaniowe, likwidowano miejskie przedsiębiorstwa budowlane, w biurach
projektów trwały zbiorowe wymówienia pracy. Natomiast powstawały prywatne
pracownie, do których zapraszano znanego „pewniaka”, inż. Zbigniewa Schol11
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W NIEDZIELĘ 17 LISTOPADA WSPOMINALIŚMY
MARTĘ JUROWSKĄ-WERNEROWĄ
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ JEJ ŚMIERCI
Marta Jurowska-Wernerowa urodziła się 3 marca 1926 roku. Wojna i okupacja
zaważyły w znaczący sposób na życiu całego tego pokolenia - miała 13 lat, kiedy
Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. Była harcerką, swój krzyż harcerski otrzymała podczas tajnej zbiórki swojej drużyny. Brała udział w akcjach małego sabotażu, przeszła przeszkolenie w łączności i w czasie Powstania była łączniczką na
Żoliborzu, w obwodzie Żywiciel.
Po wojnie studiowała chemię, pracowała, wychowywała dzieci. Nie miała zdolności artystycznych, ale uprawiała najtrudniejszą ze sztuk - sztukę życia, z ludźmi,
obok nich i dla nich. Dla Niej zawsze najważniejszy był człowiek. Konkretny, ten,
który potrzebował pomocy, ten, z którym właśnie rozmawiała. Jeżeli podejmowała
się jakiegoś zadania – pomocy komuś, opieki – realizowała je, często wspólnie z
mężem, do końca. Tak było w przypadku opieki nad starszymi osobami w rodzinie i
nie tylko. Na szczęście miała przy sobie pomoc w osobie swego męża, Stanisława.
Brała te zadania na siebie także wtedy, gdy była już chora i miała ograniczone
możliwości. Jeśli chodziło o pomoc chorym, dokazywała cudów, by pomóc, zdobyć
potrzebny lek, niezależnie czy był to ktoś Jej bliski, czy nieznany. Potrafiła późną
nocą przyjść do kogoś, bo właśnie zdobyła niezwykle ważne lekarstwo.
Temu, co robiła, poświęcała się z pasją – czy była to chemia, czy książka, którą przygotowywała, czy praca w Diakonii. W Diakonii realizowała swoją potrzebę
służenia ludziom i bycia blisko ludzi. Czasem zżymaliśmy się, że może za dużo
poświęca czasu na te zadania, nie dba o siebie, ale Ona nie umiała inaczej. Gdzie
szukać źródeł tej postawy? Jednym było harcerstwo i jego wychowanie dla służby
ludziom, drugim wiara, traktowana serio, wiara jako wierność i pomoc potrzebującym. Przykazania były dla Niej żywe i obowiązujące w każdej chwili. A przecież
wzrastała w rodzinie, gdzie wiara nie była na pierwszym miejscu.
Bardzo ceniła tych, którzy jej przybliżali wiarę, i realizowali ją w życiu codziennym
– swojego teścia, swojego męża, duchownych kościoła ewangelickiego.
Nowy Testament towarzyszył Jej w życiu, w ostatnim okresie znajdował się w
pobliżu łóżka, razem z czytaną właśnie książką religijną. Ostatnią były kazania ks.
Bogdana Trandy. A Nowy Testament założony był na liście św. Pawła do Filipian.
Są tam między innymi te słowa:
Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Te słowa świętego Pawła są jakby przesłaniem dla nas od Niej.
Bogu dziękujemy za dar Jej życia, za Jej obecność i Jej miłość, Jej przykład
życia.
Córki i rodzina Marty i Stanisława Wernerów
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ORDYNACJA JULII LEWANDOWSKIEJ

CHRZCINY

Z radością zawiadamiamy, że Julia Lewandowska
została ordynowana na duchowną Kościoła Szkocji.
Akt ordynacji odbył się w środę 11 grudnia w kościele Kirkwall na Orkadach w Szkocji. Gratulujemy Julii
i życzymy głębokiego odczuwania i przyjmowania
wszystkiego tego, czym Bóg obdarzy ją w służbie!

10 listopada podczas nabożeństwa prowadzonego
przez ks. Michała Jabłońskiego został ochrzczony
Marcel Stegenka, ur. 31
października 2001 r, syn Arkadiusza Stegenki i Beaty
Reisler.

WSPOMINAMY
W 35. rocznicę śmierci
wspominamy śp. Wandę
Zajdel z d. Kamińską, która
urodziła się 18 maja 1913 r.
w Żyrardowie, a zmarła 21
października 1978 r. w Warszawie. Zmarłą wspominają
córka z mężem, wnuczki z
mężami, prawnuki oraz dalsza rodzina i znajomi.
W 39. rocznicę śmierci
wspominamy śp. Aleksandra Garszyńskiego, urodzonego 15 września 1902
r. w Zelowie, a zmarłego 6
listopada 1984 r. również
w Zelowie, byłego prezesa
Konsystorza z lat 60. ubiegłego stulecia. Łączymy się
we wspomnieniu i modlitwie z żoną śp. Aleksandra.

ROCZNICA KONFIRMACJI
31 października minęło 70 lat od konfirmacji
ks. bp.-seniora Zdzisława Trandy. Dziękujemy Księdzu za wierność składanemu 70 lat temu ślubowaniu, mądrą i dobrą służbę w Kościele, życzymy zdrowia, spokoju, uśmiechu i miłości i szacunku swych
parafian i przyjaciół.
7
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NOWY DUSZPASTERZ
PARAFII WARSZAWSKIEJ
Z radością informujemy, że nabożeństwem w niedzielę 13 października rozpoczął służbę w warszawskiej
parafii ks. Roman Lipiński.
Życzymy mu wiele siły, wytrwałości
i radości z pracy!

PREZENTACJA KSIĄŻKI
1 grudnia po nabożeństwie odbyła się w naszym domu parafialnym prezentacja
książki poświęconej Biblii brzeskiej. Książka ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się we Wrocławiu 8 czerwca 2013 roku pod patronatem Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi oraz Muzeum Etnograficznego
we Wrocławiu. Książkę zredagował prof. ChAT dr
hab. Rafał Marcin Leszczyński (junior), który ją nam
KRÓTKO
przedstawił. Po prezentacji można było nabyć książkę
l W czwartek 12 grud- w promocyjnej cenie 10 zł.
nia odbyła się uroczystość
KONWERSJA
125-lecia Muzeum Etnograficznego w Warszawie
W niedzielę 3 listopada aktem konwersji zostaprzy ul. Kredytowej.
ło przyjętych do naszego Kościoła czworo nowych
W odnowionych i uno- członków: Joanna i Tomasz Perzyna oraz Ewa Jawocześnionych wnętrzach kowicz-Tabęcka i Hadrian Tabęcki. W tym roku nasz
muzeum została odsłonię- zbór powiększył się zatem o ośmioro członków.
ta nowa stała ekspozycja
Życzymy naszym nowym parafianom radości w nopt. „Świętowanie”.
wej społeczności i zaangażowania w jej sprawy.
Gościem
uroczystości
był ks. Michał Jabłoński.
l W czwartek 19 grudnia odbyło się w parafii
spotkanie wigilijne redakcji
i współpracowników „Pisma er”. Autorom życzymy
zachowania
wysokiego
poziomu pisma i dalszych
sukcesów.
8

SPOTKANIE ADWENTOWE
RAD PARAFIALNYCH

4 grudnia o godz. 18.00 odbyło się w parafii ewangelicko-augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego
spotkanie adwentowe trzech rad parafialnych. Ze
strony naszej parafii w spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes Kolegium Kościelnego Katarzyna Karpińska, członkini Kolegium Monika Polkowska oraz proboszcz ks. Michał Jabłoński.

NOWA PŁYTA
„ZELOWSKICH
DZWONKÓW”
Z radością informujemy, że „Zelowskie Dzwonki” prowadzone przez
Annę Kimmer wydały nową płytę CD.
Materiał do niej nagrano podczas
tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie. Płytę wydało
wydawnictwo WARTO. Jest ona do
nabycia w kancelarii parafii w cenie
20 złotych.
Serdecznie polecamy! WARTO.

W NIEDZIELĘ 24 LISTOPADA
WSPOMINALIŚMY IRENĘ KANIAK
Irena Anna z domu Diermajer z męża Kaniak, córka Zygmunta i Julii z domu
Drège, siostra Aleksandry Sękowskiej, urodziła się 29 sierpnia 1926 roku w Warszawie.
Uczyła się w szkole im. Królewny Anny Wazówny, później w szkole im. Królowej
Jadwigi, w latach wojny – na kompletach. Konfirmowana była w czerwcu 1944 r.
tuż przed Powstaniem. W Armii Krajowej odbyła przeszkolenie sanitarne w batalionie „Unia”. Z nim weszła do akcji zostając żołnierzem zgrupowania „Krybar”.
Służyła początkowo na Powiślu, a później w Śródmieściu-Północ.
Przeszła przez obozy jenieckie w Fallingbostel, Bergen-Belsen i Oberlangen.
Po oswobodzeniu służyła w 2. batalionie Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet
w Pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Była świetliczanką
w batalionie Strzelców Flandryjskich. Pozostała na Zachodzie, gdzie w Londynie
wyszła za mąż. Razem wyjechali do Argentyny. Tam mieszkała do końca życia.
Długie lata była czynna w Domu Polskim w Buenos Aires. Nie należała do harcerstwa, ale wiele uczyniła dla tej organizacji polskiej. Współdziałała z pismem wydawanym przez środowisko polonijne. Kraj odwiedziła 3 razy, zawsze stęskniona
za ojczyzną.
Zmarła 22 października tego roku. Urna z prochami została pochowana w polskim kościele w Buenos Aires. Zostawiła syna i dwoje wnucząt na emigracji i liczną
rodzinę w kraju, która serdecznie i ze wzruszeniem wspomina dziś swoją ciocię i
babcię z dalekiego kraju
Po nabożeństwie odbyło się w parafii rodzinne spotkanie pp. Sękowskich
z członkami zboru.
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