
INFORMACJE STAŁE
Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a;
kancelaria jest czynna w godz. 900-1500 (pn, wt, czw, pt),  
1100-1700 (śr), oraz w niedziele po nabożeństwie;
tel./fax 22 831-23-83 lub 22 636-99-45;
nr konta:  26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
strona internetowa: www.reformowani.org.pl 
e-mail: proboszcz@reformowani.org.pl
ks. Michał Jabłoński, proboszcz  
- stałe dyżury w środy w godz. 1500-1700;.
ks. bp Marek Izdebski jest do dyspozycji parafian  
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 606-128-037  
lub pod numerami telefonów parafii,  
ks. Zdzisław Tranda, emerytowany biskup  
jest do dyspozycji parafian po uprzednim  
uzgodnieniu telefonicznym pod numerami parafii.
Łukasz Skurczyński, kaznodzieja świecki 
- stałe dyżury we wtorki w godz. 1600-1900;.

Diakonia Parafii Warszawskiej 
pełni dyżur w domu parafialnym w środy w godz. 1100-1300  

oraz w niedziele po nabożeństwie.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
nr konta: 24 1240 6322 1111 00004604 4789.

Cmentarz Ewangelicko-Reformowany 
w Warszawie przy ul. Żytniej 42 otwarty jest codziennie  
w godz. 800-1800, a w porze jesienno-zimowej do zmroku;  
kancelaria jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1600  
oraz w soboty i niedziele w godz. 1200-1500; tel. 022 632-03-30.

Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego  
w Warszawie odbywa próby w domu parafialnym we wtorki i piątki 
od godz.1800; strona internetowa: www.chorkameralny.pl.
 
Biuro Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
mieści się w domu parafialnym  
i jest czynne w dni robocze w godz. 900-1500;  
tel. 22 831-45-22, fax 831-08-27,
nr konta: 17 1240 1066 1111 0000 0005 9398,
e-mail: reformowani@reformowani.pl,  
strona internetowa: www.reformowani.pl,

Biblioteka Synodu mieści się w budynku kościoła  
przy al. Solidarności 74 (wejście od zakrystii)  
i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1500;
tel. 22 831-34-08; e-mail: biblsyn@wp.pl. 
Wizyta po uprzednim ustaleniu telefonicznym.

Redakcja „Jednoty” mieści się w domu parafialnym;  
tel. 22 636-99-13; nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302,
e-mail: jednota@jednota.pl, strona internetowa: www.jednota.pl.

W okresie jesienno-zimowym od 1 listopada niedzielne nabożeń-
stwa w kościele przy Al. Solidarności 74 rozpoczynają się  
o godz. 1100, a od pierwszej niedzieli po Wielkanocy o godz. 1000. 
W każdą drugą niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo 
wieczorne o godz. 1900.

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 naczelny: Ewa Jóźwiak
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Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

KONFIRMACJA 2012
Janek Horodyski, Wojtek Jabłoński, Olga 

Łojewska i Przemek Scholl zostali konfirmo-
wani podczas nabożeństwa w Święto Zesła-
nia Ducha Świętego, 27 maja 2012 r. 

Uroczystość konfirmacyjną uświetnił swym 
występem zespół „Modo maiorum” pod dyr. Mi-
chała Dąbrowskiego.Tego dnia gościliśmy rów-
nież Holendrów z naszego partnerskiego miasta 
Hagi. W imieniu gości Liwsbeth van der Akker 
(na lewym dolnym zdjęciu) przekazała pozdro-
wienia.
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Najbliższe nabożeństwo  
zostanie nadane przez ra-
dio w dniu 15 lipca 2012 
roku w Programie Drugim  
o godz. 8.00. Będzie to retrans-
misja z nabożeństwa, które 
odbyło się w dniu 20 maja w 
naszym kościele.
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W RADIU

W TELEWIZJI

Kolejna nasza audycja  
z cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” zostanie wy-
emitowana w sobotę 28 lipca 
o godz. 21.48 w Programie 
PierwszymPolskiego Radia.

Audycja z cyklu „5 minut 
nad Biblią” zostanie wyemi-
towana 23 czerwca o godz. 
7.40 w Programie II Polskiego 
Radia. 

CYKL KONCERTÓW ORGANOWYCH

KONCERT CHÓRU

Nasz chór pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego 
wykonał koncert pasyjny zatytułowany „PŁACZ-
CIE ANIELI” w Niedzielę Palmową, 1 kwietnia 2012, 
w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpie-
nia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A w Warszawie. 

W programie znalazły się utwory: Bazylika, Zie-
leńskiego, Moniuszki, Szymanowskiego, Aichingera, 
Byrda, Farranta, Arne’a, Kodaly’a, Strawińskiego, 
Andersona. 

18 marca występem Christia-
na Vorbecka z Witten został 
zainaugurowany III Międzyna-
rodowy Cykl Koncertów Orga-
nowych w naszym kościele.

Najbliższe koncerty: 24 czerw-
ca, 27 lipca, 26 sierpnia, 23 
września, 28 października i 25 
listopada o godz. 19.00. Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy!

NOC MUZEÓW
W nocy z 19 na 20 maja 

2012 r. nasza parafia po raz 
kolejny włączyła się w mię-
dzynarodową akcję pod na-
zwą „Noc Muzeów”, otwiera-
jąc podwoje kościoła. 

„Noc Muzeów” w kościele 
rozpoczął półgodzinny kon-
cert naszego chóru pod dy-
rekcją Pawła Hruszwickiego. 
Na przybyszów odwiedza-
jących tej nocy nasz kościół 
czekały trzy koncerty orga-
nowe, możliwość zwiedzenia 
kościoła z przewodnikiem, 
prezentacja oryginału XVI-
-wiecznej Biblii Brzeskiej, 
wystawa fotografii artystycz-
nej autorstwa Marii Oracz-
-Świątek, prowadzącej w 
naszym kościelnym obiekcie 
w Żyrardowie atelier fotogra-
ficzne. Można też było zoba-
czyć kilka fotografii stereo-
skopowych (3-D) autorstwa 
jej męża. Każdy mógł poznać 
(nie)znanych ewangelików 
reformowanych na podsta-
wie ich biogramów prezento-
wanych na filarach kościoła.

Na dzieci czekał kącik, a w 
nim „ciocie” gotowe wspólnie 
porysować, podczas gdy ro-
dzice mogli zwiedzić naszą 
stałą ekspozycję o Janie Kal-
winie i ewangelicyzmie refor-
mowanym. Była też kawiarnia 
„Semadeni Café”, w której 
młodzież oferowała własne 
wypieki, kawę, herbatę i limo-
nadę. Kościół odwiedziło blisko 
tysiąc osób.Całe przedsięwzię-
cie zarejestrowała Telewizja 
Polska, która nada reportaż 24 
lipca w Programie Drugim.

Reportaż z „Nocy Mu-
zeów”  w parafiach ewan-
gelicko-reformowanych w 
Łodzi, Warszawie i Zelwo-
ie zostanie nadany przez 
TVP w dniu 24 lipca 2012 
roku w Programie Drugim  
o godz. 8.00. 
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MARSZ MODLITWY MA JUŻ DWADZIEŚCIA LAT
23 kwietnia przeszedł Marsz Modlitwy coroczną trasą od pomnika Bohaterów 

Getta do Pomnika Umschlagplatz, gdzie siedemdziesiąt lat temu na mieszkań-
ców getta czekały pociągi, które wiozły ich do Treblinki, na śmierć w niemieckim 
obozie zagłady. Naszą parafię reprezentował ks. Michał Jabłoński.

Uczestnicy marszu zatrzymywali się przy poszczególnych „stacjach”: przy pomniku 
Bohaterów Getta, kamieniu Szmula Zygielbojma, Bunkrze na Miłej, kamieniu Janusza 
Korczaka i na Umschlagplatzu. 

Pani Ewa Teleżyńska z warszawskiego KIK-u wykonała gigantyczna pracę odtwa-
rzając listę mieszkańców getta, której zaledwie fragment uczestnicy czytali w trakcie 
Marszu Modlitwy. Całą listę można znaleźć w artykule Barbary Sułek-Kowalskiej pod 
adresem internetowym: http://www.areopag21.pl/codziennie_od_nowa/artykul_1890_
imie-wieczyste-i-niezniszczalne.html. 

Warto przypomnieć, że Marsz Modlitwy odbywa się od dwudziestu lat z inicjatywy 
Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU I WPROWADZENIE W URZĄD

W dniu 25 marca 2012 r. po nabożeństwie odbyło się Ogólne Zgromadzenie 
Zboru połączone z wyborami Prezesa Kolegium, członków Kolegium oraz Ko-
misji Rewizyjnej. Wprowadzenie w urząd wybranych starszych zboru odbyło się 
15 kwietnia podczas nabożeństwa.

Podczas wielogodzinnego zebrania wywiązała się dyskusja nt. sprawozdania finan-
sowego za rok 2011 i projektu preliminarza na rok 2012 r.  Parafianie interesowali się 
szczegółami dotyczącymi planów finansowych związanych z dokończeniem budowy 
nowego domu opieki w Józefowie oraz poprawą trudnej sytuacji finansowej parafii. 

W wyniku przeprowadzonych podczas zgromadzenia wyborów prezesem Kolegium 
został Piotr Niewieczerzał, członkami - Katarzyna Karpińska, Zbigniew Skierski, Elż-
bieta Schmidtke, Monika Polkowska i Łukasz Skurczyński, a ich zastępcami: Agniesz-
ka Kręglewska-Biernacka, Władysław Scholl, Teresa Bartczak, Damian Lemański. 
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Jacek Skierski, Mirosław Niewieczerzał, Jerzy Sosin. 
Zastępcą został Desire Rasolomampionona. Gratulujemy wszystkim wybranym i ży-
czymy owocnej pracy.

SPOTKANIE KOBIET W KRZYŻOWEJ
W dniach 5-9 maja odbyło się w Krzyżowej spo-

tkanie kobiet polskich i niemieckich pod nazwą 
„Wizyta u sąsiadów”. Na zdjęciu obok uczestniczki 
spotkania na schodach Domu na Wzgórzu (Muzeum 
Pamięci Krzyżowej). Panie dzieliły się codziennie wie-
czorem wrażeniami z przeżytego dnia wypełnionego 
bogatym programem, siedząc w pięknej sali balowej 
w pałacu rodziny von Moltke (założyciela ruchu oporu 
przeciwko Hitlerowi i właściciela Krzyżowej). Porusza-
no też trudny problem wysiedleń rodzin niemieckich z 
tzw. ziem zachodnich i mówiono o procesie pojedna-
nia po II wojnie światowej.
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WSPOMINAMY
W dziesiątą rocznicę śmierci wspominamy śp. Jadwigę Rydzewską, pracow-

nika wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 roku, a 
zmarłą 15 marca 2002 roku w Warszawie, córkę Bronisława Rydzewskiego, profesora 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, urodzonego 3 kwietnia 1884 roku w Wilnie, 
a zmarłego 16 września 1945 roku. Wspominamy także jej matkę Wandę, urodzoną 
19 sierpnia 1893 roku, a zmarłą 8 listopada 1960 roku. W modlitwie i wspomnieniu 
łączymy się z rodziną.

W czternastą rocznicę śmierci wspominamy śp. Zygmunta Zajdla, zmarłego 10 
kwietnia 1998 r., a urodzonego 26 kwietnia 1914 roku w Warszawie jako syn Jana i 
Anny z d. Jelonek. Pan Zygmunt Zajdel był wieloletnim członkiem Kolegium Kościel-
nego, a następnie prezesem w Zborze w Żyrardowie, przewodniczącym i członkiem 
Synodalnej Komisji Rewizyjnej, delegatem na Synod. Pamiętamy pana Zygmunta jako 
zaangażowanego członka naszej ewangelicko-reformowanej Jednoty w Polsce. Zmar-
łego wspominają córka z mężem, wnuczki z mężami i prawnuki oraz dalsza rodzina. 

W pierwszą rocznicę śmierci wspominamy śp. Włodzimierza Łukasika, zmar-
łego 13 kwietnia 2011 r. w Warszawie, a urodzonego 15 marca 1934 r. w Warszawie. 
Zmarłego wspominają żona, syn i siostra.

W piątą rocznicę śmierci wspominamy również śp. Jana Bauma, który zmarł 16 
kwietnia 2007 roku w wieku 85 lat. Pan Jan Baum był długoletnim Prezesem i radcą 
świeckim Konsystorza naszego Kościoła, członkiem Kolegium Kościelnego zboru war-
szawskiego, żołnierzem AK w Powstaniu Warszawskim w pułku „Baszta”. Człowiek 
całym sercem oddany Bogu i Kościołowi, przyjaciel wielu z nas.

W trzydziestą rocznicę śmierci wspominamy śp. Jana Skierskiego, który urodził 
się 30 kwietnia 1915 r. w Warszawie, a zmarł 20 kwietnia 1982 roku w Warszawie. Pan 
Jan Skierski był żołnierzem w stopniu podporucznika w kampanii wrześniowej 1939 
roku, jeńcem w oficerskich obozach jenieckich w Niemczech, po wyzwoleniu przez 
wojska amerykańskie pracował w Polskiej Misji Repatriacyjnej w strefie brytyjskiej. Po 
powrocie do kraju w 1950 roku pracował jako dziennikarz radiowy w audycjach doty-
czących spraw wojska i historii II wojny światowej. Był długoletnim Prezesem Synodu 
naszego Kościoła, Prezesem Kolegium Kościelnego zboru warszawskiego, należał 
do współtwórców znowelizowanego Prawa Wewnętrznego obowiązującego od 1968 
roku. Człowiek honoru, prawy, całym sercem oddany Bogu i Kościołowi. Zmarłego 
wspominają synowie Maciej i Zbigniew wraz z rodzinami. 

W trzecią rocznicę śmierci wpominamy śp. Danutę Pogorzelską, zmarłą 16 kwiet-
nia 2009 r. Pani Danusia, z pochodzenia wilnianka, artystka-plastyk i scenografka, pra-
cowała w wielu polskich teatrach. Nasz zbór pamięta o niej jako aktywnie działającej w 
warszawskiej Diakonii, autorce pięknych albumów upamiętniających działalność Diako-
nii. Ostatnie lata życia p. Danusia spędziła w Domu Opieki „Betania” w Józefowie.

Wspominamy śp. Hieronima Alamę, członka naszej parafii, ur. 4 maja 1926 roku w 
Kamieńsku, a zm. 17 maja 1993 roku w Warszawie. Wspominają zmarłego żona, dzieci, 
wnuki, prawnuki, dalsza rodzina i przyjaciele.

KIERMASZ DOBROCZYNNY
W kwietniu i maju w parafii prowadzono zbiórkę 

książek i płyt, przeznaczonych na kiermasz dobro-
czynny, z którego pieniądze zostaną przekazane na 
leczenie naszego parafianina Daniela Lewińskiego.

Osobą odpowiedzialną za zbiórkę była Matylda 
Winnicka. Kiermasz odbył się 26 maja w domu zboro-
wym. Młodzieży udało się zebrać tysiąc książek oraz 
płyty CD. Sprzedaż przyniosła blisko 1700 złotych.

KRÓTKO
● 19 marca w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 

odbyło się spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego. Podczas spotkania prof. Kalina Wojcie-
chowska wygłosiła prelekcję „Konfesyjność w pol-
skich przekładach Nowego Testamentu”.

● Nabożeństwo w niedzielę 25 marca poprowadzili 
ks. Michał Jabłoński i ks. Semko Koroza, proboszcz 
łódzkiej parafii, który wygłosił kazanie.

● 1 kwietnia w naszym kościele odbył się organowy 
koncert pasyjny studentów Uniwersytetu Muzyczne-
go im. F. Chopina w Warszawie.

● 16 kwietnia odbyło się w sali przy ul. Kredytowej 
4 spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 
Prelekcję nt. metra warszawskiego wygłosił Bohdan 
Sabela.

● 22 kwietnia po nabożeństwie odbyło się spotka-
nie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.

● W poniedziałek 23 kwietnia w sali parafii Św. Trój-
cy przy ul. Kredytowej 4 odbyło się spotkanie poświą-
teczne „Dinozaurów”.

● Również 23 kwietnia w kościele Dzieciątka Jezus 
przy ul. Lindleya odbyło się nabożeństwo ekumenicz-
ne organizowane przez Stowarzyszenie „Effatha” nt. 
„Żyć wiarą w zmartwychwstanie”. Kazanie wygłosił 
ks. bp. Marek Izdebski.

● W czwartek, 31 maja, odbyło się w kościele św. 
Marcina przy ul. Piwnej nabożeństwo ekumeniczne,  
w czasie którego kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński.

CO, GDZIE, KIEDY
● Równolegle z nabożeń-

stwem odbywają się zajęcia 
Szkoły Niedzielnej. 

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

● Spotkanie Warszawskiego 
Kręgu Dyskusyjnego odbędzie 
się w niedzielę 17 czerwca po na-
bożeństwie.

● Koło Pań przy Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej przy ul. Pu-
ławskiej 2A serdecznie zaprasza 
na doroczne spotkanie czterech 
parafii ewangelickich, które od-
będzie się w środę 6 czerwca o 
godz. 17.00.

● Ochotnicy do sprzątania ko-
ścioła mogą wpisywać się na li-
stę wyłożoną w kancelarii parafii. 
Kościół sprzątamy w piątki.

CZYTANIE BIBLII
Ekumeniczne czytanie Biblii 

przez członków naszej parafii 
odbyło się podczas obchodów 
Święta Biblii w dniu 23 maja w 
kościele Dzieciątka Jezus przy 
ul. Lindleya.

„Kto śpiewa,  
dwa razy się modli”  

(Augustyn z Hippony).

Zapraszamy   
Panie i Panów 

do wspólnego śpiewania  
w Chórze Kameralnym

Próby odbywają się  
we wtorki i piątki o godz. 18.00 

 w domu parafialnym


