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INFORMACJE STAŁE

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
00-145 Warszawa, al. Solidarności 76a;
kancelaria jest czynna w godz. 900-1500 (pn, wt, czw, pt),
1100-1700 (śr) oraz w niedziele po nabożeństwie;
tel./fax 22 831-23-83 lub 22 636-99-45;
nr konta: 26 1240 6322 1111 0000 4606 8033
strona internetowa: www.reformowani.org.pl
e-mail: proboszcz@reformowani.org.pl
ks. Michał Jabłoński - proboszcz
- stałe dyżury w środy w godz. 1500-1700.
ks. Roman Lipiński - stałe dyżury we wtorki w godz. 1500-2000.
ks. bp Marek Izdebski jest do dyspozycji parafian
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 606-128-037
lub pod numerami telefonów parafii,
ks. Zdzisław Tranda - emerytowany biskup jest do dyspozycji
parafian po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
pod numerami parafii.
Pracownia Ochrony Dziedzictwa Historycznego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie działa w Bibliotece Synodu
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 1000 – 1400, tel. 22 831-3408, 607-129-909, e-mail: pracownia@reformowani.org.pl.
Diakonia Parafii Warszawskiej
pełni dyżur w domu parafialnym w środy w godz. 1100-1300
oraz w niedziele po nabożeństwie.
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
nr konta: 24 1240 6322 1111 00004604 4789.
Cmentarz Ewangelicko-Reformowany
w Warszawie przy ul. Żytniej 42 otwarty jest codziennie
w godz. 800-1800, a w porze jesienno-zimowej do zmroku;
kancelaria jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1600
oraz w soboty i niedziele w godz. 1200-1500; tel. 022 632-03-30.
Ekumeniczny Chór Kameralny
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie
odbywa próby w domu parafialnym we wtorki i piątki od godz.1800;
strona internetowa: www.chorkameralny.pl.
Biuro Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
mieści się w domu parafialnym
i jest czynne w dni robocze w godz. 900-1500;
tel. 22 831-45-22,
nr konta: 17 1240 1066 1111 0000 0005 9398,
e-mail: reformowani@reformowani.pl,
strona internetowa: www.reformowani.pl,
Biblioteka Synodu mieści się w budynku kościoła
przy al. Solidarności 74 (wejście od zakrystii)
i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1500;
tel. 22 831-34-08; e-mail: biblsyn@wp.pl.
Wizyta po uprzednim ustaleniu telefonicznym.
Redakcja „Jednoty” mieści się w domu parafialnym;
tel. 22 831-45-22; nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302,
e-mail: jednota@jednota.pl, strona internetowa: www.jednota.pl.
Niedzielne nabożeństwa w kościele przy Al. Solidarności 74
rozpoczynają się o godz. 1030. W każdą drugą niedzielę miesiąca
odbywa się nabożeństwo wieczorne o godz. 1900.
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Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
KWESTA NA CMENTARZU

Tegoroczna kwesta na ratowanie zabytków naszego cmentarza odbywała się
w dniach 1 i 2 listopada.
W kweście udział wzięła liczna grupa artystów i dziennikarzy, których nazwiska podajemy: Emilia Krakowska, Bożena
Stachura, Kazimierz Kaczor,
Anna Nehrebecka, Rafał Mohr,
Michał Ogórek, Edyta Jungowska, Michał Piela, Anna Karczmarczyk, Jarosław Kuźniar,
Sławomira Łozińska, Iwona
Radziszewska, Maria Seweryn, Arkadiusz Janiczek z rodziną, Ewa Śnieżanka, Magda
Umer, Marta Więcławska, Barbara Bursztynowicz, Joanna
Moro, Dominika Wielowieyska,
Agnieszka Krukówna, Paulina
Holtz, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Ryszard Rembiszewski, Olga Sarzyńska,
Katarzyna Skarżanka, Łukasz
Borkowski, Mariusz Benoit, Joanna Trzepiecińska, Wojciech
Wiliński, Zofia Kucówna, Cezary Kosiński z rodziną, Maja
Popielarska z rodziną, Marcin
Perchuć, Marta Perchuć-Burzyńska, Małgorzata Foremniak, Aleksandra Justa z dziećmi, Tomasz Urzykowski,
Jerzy S. Majewski, Piotr Hanuszkiewicz, Aleksander Trąbczyński, Krzysztof Ibisz,
Piotr Adamczyk. Artystów i dziennikarzy wsparli nasi parafianie. Zebrano ponad
19 tys. zł. Kwestującym i darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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WYDAWNICTWA DO NABYCIA

DLA IRAKU
W związku z apelem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych dotyczącym dramatycznej sytuacji chrześcijan w Iraku, Kolegium Kościelne naszej parafii
podjęło decyzję o przekazaniu kolekty z nabożeństwa 24 sierpnia na Międzynarodową Agencję Pomocy Asyryjskiemu Kościołowi Wschodu. Kolekta przeznaczona
na pomoc dla chrześcijan w Iraku wyniosła 1129, 50 zł.

OBRADOWAŁ SYNOD
Nasza parafia gościła od 6 do 7 września Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas obrad
przyjęto nowelizację Prawa Wewnętrznego Kościoła. Wystosowano również
apel w sprawie sytuacji mniejszości
religijnych w Iraku oraz podjęto decyzję
o wsparciu jednej rodziny chrześcijańskiej w Iraku lub Syrii.

OGÓLNE ZGROMADZENIA ZBORU
27 lipca po nabożeństwie odbyło się w domu zborowym Nadzwyczajne Ogólne
Zgromadzenie Zboru. Celem zebrania było podjęcie uchwał koniecznych do sfinalizowania umowy najmu nieruchomości w Józefowie.
9 listopada odbędzie się jesienne OZZ, które poprowadzi Renata Kim. Więcej
informacji w następnym Biuletynie.

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM KOŚCIELNEGO
W związku z rezygnacją pana Łukasza Skurczyńskiego z wszelkich funkcji sprawowanych w naszej Parafii oraz jego oświadczeniem o zaniechaniu wszelkiej
działalności pozafunkcyjnej, ale związanej z życiem naszego Kościoła, Kolegium
Kościelne oświadcza, iż akceptuje wolę pana Skurczyńskiego i przyjmuje jego rezygnację, wyrażając mu jednocześnie podziękowania za dotychczasową współpracę.
Jednocześnie Kolegium dystansuje się od wszelkich treści rozpowszechnianych
od 5 września 2014 roku przez pana Skurczyńskiego, a odnoszących się do osób
prywatnych, instytucji kościelnych oraz działań prowadzonych na terenie parafii
warszawskiej i w skali całego KER.
Pełny tekst oświadczenia Kolegium Kościelnego dostępny jest dla członków parafii w kancelarii.
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W kancelarii parafialnej są do nabycia następujące wydawnictwa:
● „Porównanie wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego”.
- 25 zł
● „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na
łamach Jednoty”. - 18 zł
● Jan Kalwin, „O zwierzchności świeckiej”
- 20 zł
● Alister E. McGrath, „Jan Kalwin. Studium
kształtowania kultury zachodu” - 35 zł
● Ks. Bogdan Tranda, „Postylla” - 30 zł
● „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 ewangelicko-reformowanego w Warszawie”. Gra Michał Markuszewski (płyta CD) - 30 zł.
● Jérôme Cottin, „Jan Kalwin i współczesne myślenie o Bogu” - 10 zł
● Jérôme Cottin, „Kalwin przyjacielem
Boga” (dla dzieci) - 5 zł
● „Ewangelicy warszawscy 1939-45”
(Słownik biograficzny) - 50 zł

Cena 10 zł
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CO, GDZIE, KIEDY
● Równolegle z nabożeństwem odbywają się zajęcia Szkoły Niedzielnej.
● Studium biblijne i zajęcia dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła
odbywają się w środy o godz. 18.00 i 19.00.
● Spotkania medytacyjne odbywają się w środy o godz. 18.00 i w niedziele
o godz. 9.00.
● Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00.
11
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W RADIU
Audycja z cyklu „5 minut
nad Biblią” zostanie wyemitowana: 13 grudnia 2014 r.
o godz. 7.40 w Programie 2
Polskiego Radia.
Najbliższe nabożeństwo
zostanie nadane przez radio
16 listopada 2014 r. w Programie 2 o godz. 8.00. Będzie to retransmisja z nabożeństwa z Warszawy.

Kolejna nasza audycja
z cyklu „Kościoły w Polsce
i na świecie” zostanie wyemitowana 15 listopada
o godz. 21.50 w Programie
1 Polskiego Radia.

W TELEWIZJI

21 lipca w 2 Programie
TVP nadano retransmisję
nabożeństwa z naszego
kościoła w Pstrążnej, które
odbyło się 6 lipca br. z okazji
Spotkania Chrześcijan Europy środkowo-wschodniej we
Wrocławiu i inauguracji Roku
Jana Husa w Kościele ewangelicko-reformowanym.
Reportaż „Kobiety reformacji” zostanie wyemitowany 25 listopada w Programie
2 TVP o godz. 6.35.
10
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KONCERTOWALI U NAS

MŁODZIEŻ W HOLANDII

15 czerwca odbył się w naszym kościele drugi
koncert z cyklu „Festiwal Psalmów”. Wystąpiły chóry „Clamaverunt Iusti” i „Virum Schola Gregoriana”
pod dyrekcją Michała Sławeckiego, specjalizujące
się w wykonaniu muzyki gregoriańskiej.
Orkiestra, chór i soliści Warszawskiej Opery Kameralnej wykonali trzy koncerty w ramach
XXIV Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie:
16 czerwca „Requiem”, 18 czerwca koncert sonat
kościelnych, 23 czerwca dwie msze: „Koronacyjna” i „Vesperae solennes de confessore”.
27 lipca odbył się koncert w ramach V Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych,
a wystąpił Stefan Schmidt z Würzburga.
8 sierpnia koncertował chór menonitów „Hope
Singers” z USA. Chór występował w Polsce kilkakrotnie. W jego repertuarze znalazły się utwory
muzyki klasycznej, pieśni kościelne, oryginalne
aranżacje polskich i amerykańskich pieśni, a także pieśni afrykańskich i negro spirituals.
21 września w ramach II Festiwalu Psalmów
męski chór „Kairos” wykonał psalmy cerkiewne,
greckie i tureckie z towarzyszeniem lutni ud.
19 października odbył się koncert jubileuszowy zespołu „Il Canto” pod kierownictwem Michała
Straszewskiego. W programie znalazła się religijna muzyka epoki renesansu.
26 października w ramach V Międzynarodowego Cyklu Koncertów Organowych wystąpił Stefan
Palm z Neuss.

W dniach od 25 do 29 września 2014 r. przebywaliśmy w Holandii w ramach
istniejącego partnerstwa Kościołów z Hagi i Warszawy. Jako młodzież Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w Polsce uczestniczyliśmy w spotkaniach, nabożeństwie i innych wydarzeniach przygotowanych na zakończenie Tygodnia Pokoju
przez haskie parafie, zarówno ewangelickie, jak i katolickie.
Pierwszego dnia po przylocie na lotnisko w Amsterdamie nasza pięcioosobowa
grupa została odebrana przez gospodarzy i wspólnie udaliśmy się do Hagi, gdzie
czekały na nas przygotowane atrakcje. Na miejscu zostaliśmy przyjęci przez katolickie zgromadzenie braci z Maastricht, u których nocowaliśmy w czasie naszego
czterodniowego pobytu.
Oficjalnym rozpoczęciem naszego pobytu był obiad powitalny w domu parafialnym Bethel, podczas którego mieliśmy okazję poznać naszych gospodarzy i historię ich parafii. Po obiedzie ogromne wrażenie zrobiła na nas rozmową, którą
odbyliśmy z Axelem Wicke’em, pastorem zachodniej Hagi. Przybliżył on nam sytuację Kościoła w Hadze, opowiadając o problemach postępującej sekularyzacji oraz
o szukaniu nowych sposobów organizowania wspólnoty, które byłyby atrakcyjne
dla współczesnej młodzieży.
Drugi dzień naszego pobytu rozpoczął się spotkaniem z Robertem Reijnsem,
młodym dziennikarzem polskiego pochodzenia, redaktorem magazynu „Kerk in The
Hague” („Kościół w Hadze”). Podczas wywiadu rozmawialiśmy o sobie, naszej tożsamości wyznaniowej i sytuacji Kościoła w Polsce. Po obiedzie udaliśmy się wraz
z naszymi przewodnikami do dzielnicy Nootdorp, gdzie znajduje się kościół św. Bartłomieja. Mieliśmy możliwość rozmowy z tutejszym diakonem Pierem Tolsmą, który
jest zaangażowany w działania ekumeniczne. Duchowny oprowadził nas po budynku oraz przybliżył dzieje powstawania budynku kościoła katolickiego w Nootdorp.
Na zakończenie drugiego dnia zostaliśmy zaproszeni na spotkanie członków grupy
działającej na rzecz partnerstwa Kościołów z Hagi i Warszawy. Spotkanie to odbyło
się w ramach Tygodnia Pokoju 2014. Każdy z nas został poproszony o przedstawienie konkretnego zagadnienia związanego z parafią warszawską i organizacją
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. W czasie rozmowy mieliśmy możliwość wysłuchania starszych zboru, którzy m.in. wskazywali na problemy związane
z ortodoksją i jej niebezpieczeństwem. Na spotkaniu zapowiedziano przyjazd członków grupy do Warszawy z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego.
Sobota minęła nam na zwiedzaniu i poznawaniu nowo wybudowanego kościoła
reformowanego w dzielnicy Ypenburg. Mieliśmy możliwość spotkania się na kawie
ze starszymi zboru i podzielenia się z nimi naszymi wrażeniami. Następnie po
spotkaniu zostaliśmy zaproszeni jeszcze na grilla w ogrodzie należącym do jednej
z nowopoznanych rodzin.
Niedzielny poranek rozpoczął się nabożeństwem we wspomnianym wcześniej
kościele reformowanym. Wspólnie z panią pastor Attie Minnemą braliśmy czynny
udział w niedzielnej uroczystości, która poprowadzona była w dwóch językach. Kazanie w języku angielskim wygłosił student teologii Jakub Niewiadomski. Zwrócił
on uwagę na niebezpieczeństwo dogmatyzmu, któremu towarzyszy brak miłości

KONCERTOWALIŚMY
12 października w Kościele Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym w Warszawie odbył się
koncert Żeńskiego Zespołu Chóru naszego Kościoła pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego.
19 października w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a w Warszawie
wystąpiły dwa chóry: Chór Kameralny Mińskiego
Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją Tomasza
Zalewskiego oraz chór naszego Kościoła pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego. W programie znalazły się psalmy polskie.
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do drugiego człowieka. Po nabożeństwie i krótkiej rozmowie z parafianami
wybraliśmy się na piknik do pobliskiego
parku. Wieczór spędziliśmy u Jana Soullie’a, teologa-biblisty, który ugościł nas
w swoim niecodziennym domu specjałami kuchni indonezyjskiej.
Ostatniego dnia, żegnając się z gospodarzami i dziękując im za spędzony wspólnie czas, udaliśmy się do
Amsterdamu, aby przed powrotem na
lotnisko zwiedzić stolicę. Na miejscu
spotkaliśmy się z przyjaciółmi z Kościoła Szkocji, mieszkającymi w Holandii. To oni zaprosili nas do kawiarni nad
rzeką Amstel, gdzie mogliśmy wspólnie podzielić się wrażeniami z naszego
pobytu.
Czas spędzony w Holandii nie tylko był wypełniony interesującymi rozmowami, wymianą doświadczeń, lecz
również umożliwił powstanie nowych przyjaźni. Wraz z przyjaciółmi z Holandii
wyrażamy nadzieję na kolejne owocne inicjatywy wynikające z naszego hasko-warszawskiego partnerstwa.
Mateusz Jelinek, foto: Matylda Winnicka

ZŁOTA KONFIRMACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę 15 czerwca poprowadził
ks. Roman Lipiński. Było to nabożeństwo połączone ze „Złotą konfirmacją” naszych współwyznawców: Alicji Chrzanowskiej, Krystyny Danilczyk, Ingeborgi Nordström-Szadurskiej, Andrzeja Kowalskiego i ks. Romana Lipińskiego.
Podczas nabożeństwa odbyło się również zakończenie roku szkolnego.
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NOWA PŁYTA
MICHAŁA MARKUSZEWSKIEGO
Z radością informujemy, że ukazała się nowa płyta nagrana przez naszego organistę Michała Markuszewskiego.
Jest ona 11 płytą z Serii Panoramy Organowej Śląska Opolskiego i nosi tytuł: „Ad maiorem Dei gloriam”.
Zawiera nagrania 4 zabytkowych instrumentów Śląska
Opolskiego: w Pisarzowicach, Izbicku, Kędzierzynie-Koźlu (Cisowej) oraz Węgrach-Osowcu. Na płycie
znalazły się kompozycje m.in.: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Brahmsa, J. Rheinbergera, M. Surzyńskiego oraz improwiazacje. Płyta do nabycia w paratii
w cenie 30 zł.

EKUMENIA
W poniedziałek 2 czerwca odbyło się w naszym
kościele nabożeństwo ekumeniczne prowadzone
przez prezes Synodu Ewę Jóźwiak, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Edward Puślecki, honorowy
zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego.
Kolejne cykliczne nabożeństwo ekumeniczne
w naszym kościele odbyło się 3 listopada. Było
ono prowadzone przez kaznodzieję świeckiego Władysława Scholla. Kazanie wygłosił prof. Michał Klinger z Kościoła prawosławnego. W trakcie nabożeństwa wystąpił zespół wokalny „Modo Maiorum” pod
dyrekcją Michała Straszewskiego.
6 października w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie
wygłosił ks. Michał Jabłoński.
30 października odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Marcina przy
ul. Piwnej. Kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński.

KRÓTKO
l Od 10 lipca przez całe
lato w czwartki w godzinach 10.00-16.00 kościół
był otwarty dla zwiedzających.
l Uroczystość inauguracji roku akademickiego
2014-2015 Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się
10 października, w Kościele Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców 25.

Z DZIAŁALNOŚCI
PTE
9 czerwca odbyło się
w parafii luterańskiej przy
ul. Puławskiej spotkanie
Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego,
podczas którego wspominany był ks. bp Jan Niewieczerzał.
20 października PTE
zorganizowało spotkanie poświęcone 200.
rocznicy znanego folklorysty Oskara Kolberga.
Prelekcję wygłosiła mgr
Alicja Sadomska. Spotkanie odbyło się w sali
parafialnej przy ul. Kredytowej.

SPOTKANIA WKD
W niedziele: 29 czerwca i 19 października po nabożeństwie odbyły się spotkania
Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego. Najbliższe spotkanie 23 listopada.
4
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ODESZLI
24 maja w wielu 89 lat zmarł śp. Stefan Sękowski. Nabożeństwo żałobne odbyło się 2 czerwca w kościele św. Antoniego przy ul. Senatorskiej 31, po którym
nastąpiło wyprowadzenie na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej
do grobu rodzinnego.
6 lipca zmarł w wieku 82 lat śp. Marian Socha. Pan Wojtek – bo tak się wszyscy do Niego zwracaliśmy – całym sercem oddany był parafii, aktywnie działając
zwłaszcza w Diakonii, niosąc pomoc każdemu, kto znalazł się w potrzebie. Odszedł skromny, serdeczny, szlachetny Człowiek, nasz wielki Przyjaciel! Pożegnanie
śp. Mariana Sochy odbyło się 8 lipca na cmentarzu w Jazgarzewie koło Piaseczna.
6 października w wieku 94 lat zmarła w Warszawie w otoczeniu najbliższych
śp. Anna Potkańska, członkini naszego zboru. Anna Potkańska urodziła się
26 lipca 1920 r. w Warszawie w zasłużonej dla naszego Kościoła rodzinie Baumów.
Była absolwentką ewangelickiego Gimnazjum i Liceum Królewny Anny Wazówny
w Warszawie i Szkoły Głównej Handlowej. Studia rozpoczęła na tajnych kompletach w czasie okupacji, a dyplom magisterski zrobiła już po wojnie. Począwszy od
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku prowadziła wraz z ojcem Edmundem, a potem bratem Janem, prywatną firmę „URAN”. Równolegle podjęła pracę w Konsystorzu naszego Kościoła jako księgowa. Kościelnymi finansami zajmowała się aż
do emerytury. Przez kilka kadencji była członkiem Kolegium Kościelnego parafii
warszawskiej, a także wielokrotnie wybieraną delegatką na Synod. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek 13 października nabożeństwem
w naszym kościele, następnie odprowadziliśmy Zmarłą na cmentarz parafialny.
14 października w wieku 100 lat zmarła śp. Maria z Diehlów Skierska, urodzona 25 lutego 1914 roku w Lublinie, żona śp. Stefana Skierskiego. Pani Maria,
dla przyjaciół „Myszka”, lata dzieciństwa aż do II wojny światowej spędziła w Warszawie, przenosząc się później z mężem i synem do Łodzi, gdzie przeżyła kolejne
50 lat swego życia. Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych i Malarstwa
w Warszawie, uprawiała grafikę użytkową, jest autorką wielu linorytów. W 2008 r.
ukazał się tomik jej poezji. Ostatnie lata życia pani Maria spędziła w Domu Pomocy Społecznej w Józefowie koło Otwocka. Pogrzeb śp. Marii Skierskiej odbył się
21 października w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie, skąd odprowadziliśmy Zmarłą na cmentarz ewangelicko-reformowany przy ul. Żytniej.
22 października zmarła śp. Hanna Garlicka-Maślankiewicz, córka Zygmunta
i Ireny, urodzona 15 maja 1932 r. w Warszawie, z zawodu tancerka. Pożegnanie
pani Hanny Maślankiewicz odbędzie się w środę, 29 listopada, o godz. 11.30 na
cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej.
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KONFIRMACJA

ZAPROSILI NAS

Podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca,
przyjęliśmy w poczet członków naszego Kościoła
troje młodych ludzi: Zuzannę Cupriak, Zofię Winnicką i Jana Tabęckiego. Nabożeństwo prowadził
ks. Michał Jabłoński.

Parafia
ewangelicko-reformowana w Żychlinie zaprosiła nas na na
święto zboru w niedzielę
15 czerwca. W programie
znalazł się m.in. koncert
Tomasza Żółtko.
W dniach 12–14 września
2014 r. odbywało się w Wiśle-Jaworniku jubileuszowe
XX Forum Ewangelickie
Relację ze spotkania można znaleźć w najnowszym
numerze „Jednoty”.

POSIEDZENIA KOMISJI

KONWERSJA
Podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską
w niedzielę 22 czerwca przyjęliśmy do zboru sześcioro nowych współwyznawców: Jaśminę Korczak-Siedlecką, Barbarę Rayską, Agnieszkę Tys,
Marcina Gajkowskiego, Michała Nowińskiego, Roberta Pierczyka. Nabożeństwo poprowadził również
proboszcz parafii.

4 czerwca, 1 września
i 6 października odbyły
się posiedzenia Synodalnej Komisji Prawa.
4 października obradowała również w naszej parafii
Synodalna Komisja Problemowa.

SPOTKANIA
W środę, 30 lipca, odbyło
się w naszej parafii spotkanie grupy wolontariuszek
z Niemiec, pracujących
w Centrum Zdrowia Dziecka, z przedstawicielkami
Diakonii naszej parafii i parafii luterańskich.
Spotkanie Pań czterech
warszawskich
parafii
ewangelickich odbyło się
w naszej parafii w czwartek, 2 października.
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
14 września nabożeństwo poprowadził ks. Włodzimierz Nast z Kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz ze studentką teologii Martą Borkowską. Nabożeństwem
tym rozpoczęliśmy nowy rok Szkoły Niedzielnej.

ŚLUB
28 czerwca pobłogosławiony został w naszym kościele
związek małżeński pomiędzy Martą Kalinowską, ur. 10
sierpnia 1983 r., córką Macieja
i Barbary z d. Wołowiec, wyznania ewangelicko-reformowanego z Pablo Fernandezem Bemudezem, ur. 11 maja
1968 r., synem Parmenio
i Marii Ramony Fernandez, wyznania rzymskokatolickiego.

ZBIÓRKA PIENIĘDZY

ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Od 13 lipca do końca
października prowadzona
była kwesta na pomoc dla
Doroty Kowalskiej z Fundacji „Zdążyć dzieciom
z pomocą”. Zebrano 1460
zł. Serdecznie dziękujemy
za ofiarność.

1 sierpnia odbył się w naszym kościele Koncert
pieśni i poezji powstańczej w wykonaniu zespołu
„Il Canto” pod kierunkiem Michała Straszewskiego.
Poezje czytał aktor Janusz Zadura.
3 sierpnia po nabożeństwie spotkaliśmy się na
wspólnej modlitwie przy symbolicznej mogile powstańców ze zgrupowania „Parasol” na naszym
cmentarzu parafialnym przy ul. Żytniej.

WSPOMINAMY
1 czerwca wspominaliśmy śp. Dyonizego Szczepana Pachnika, urodzonego
25 grudnia 1933 r. w Warszawie, a zmarłego 27 maja 2004 r. również w Warszawie. Zmarły był inżynierem hydrotechnikiem, uznanym w kraju i zagranicą specjalistą w dziedzinie elektrowni wodnych, pompowni i zbiorników retencyjnych.
W młodości harcerz, członek Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim, dożywotni członek YMCA, społecznik oddany pracy dla ludzi. Był również aktywnym
członkiem naszej parafii, której służył swoją wiedzą w wielu problemach budowlano-remontowych. Zawsze gotowy do pomocy w Diakonii. Był kochającym i czułym
Mężem, Ojcem i Dziadkiem, dla którego Rodzina była zawsze najważniejsza. Lata
spędzone wspólnie z Nim były szczęśliwymi latami dla całej rodziny.
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3 lipca br. minęło 25 lat od odejścia śp. Tadeusza Rayskiego. Pamiętamy,
jak niespodziewane i bolesne było Jego odejście. Zostawił małego synka, bliską kobietę, rodziców, siostrę i przyjaciół. Jak pamiętamy Tadeusza po tylu latach? Niespokojny duch, inteligentny, oczytany i z dużą wiedzą, ciekawy świata
i wrażliwy jego obserwator, szlachetny w stosunku do ludzi i serdeczny dla bliskich.
Kochał przyrodę, a szczególnie kwiaty, dlatego został ogrodnikiem. Nie doczekał
zmian politycznych w Polsce, a tak bardzo pragnął Polski wolnej. Zmarł w miesiąc
po wyborach czerwcowych, które zmieniły nasz kraj. W swoim krótkim życiu zaznał zarówno szczęścia, jak i goryczy odrzucenia i cierpienia z powodu choroby.
Dla bliskich pamięć o Nim była i pozostała źródłem bólu, ale i punktem odniesienia:
jak by reagował, co by doradził, jak by się cieszył z sukcesów syna, jak wspomagałby matkę i siostrę w ich kłopotach. Tadeusz jest w naszej pamięci. My jesteśmy
starsi o 20 lat. On pozostał piękny, młody, wrażliwy, niespełniony.
W 51. rocznicę śmierci śp. Marii Winawerowej, w 41. rocznicę śmierci śp. Władysława Winawera oraz w 12. rocznicę śmierci ich córki, śp. Sylwii Murawskiej
zmarłych wspomina kochająca rodzina, dziękując Bogu za ich życie.
20 lipca wspominaliśmy trzech braci Nekanda-Trepków, synów Władysława
Aleksandra:
- śp. Jerzego, urodzonego w 1913 r., który zaginął bez wieści w czasie II wojny
światowej po potyczce z wojskami sowieckimi. Jego symboliczny grób znajduje się
na naszym cmentarzu;
- śp. Kazimierza Aleksandra, urodzonego w 1918 r., lekarza, w czasie II wojny
żołnierza AK w służbie medycznej, który zmarł 17 lipca 1988 r. i pochowany jest na
naszym cmentarzu;
- śp. Janusza Władysława, urodzonego w 1920 r., który przeszedł z armią Andersa szlak bojowy od Iraku po Monte Cassino, a zmarł w Londynie w 1992 r.
Wszyscy trzej bracia byli uzdolnieni artystycznie, pozostawili po sobie dzieła plastyczne i literackie oraz pamięć ludzi o wysokiej kulturze i moralności.
31 sierpnia w 20. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Renatę Krzysztofik,
a w 4. rocznicę śmierci – śp. Waldemara Kisielewa i śp. Irmę Bonder.
5 października, w trzynastą rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Monikę Żeromską, urodzoną 31 maja 1916 r. we Florencji, córkę Anny i Stefana, zmarłą
w 2001 r. w Warszawie i pochowaną na stołecznym cmentarzu ewangelicko-reformowanym.
19 października minęła pierwsza rocznica śmierci śp. Zofii Brodowicz, urodzonej 28 stycznia 1933 r. w Wilnie, córki Szymona i Marii z d. Hołówko. Pani Zofia
była całym sercem oddana parafii warszawskiej i służbie w Diakonii. Niezwykłe poczucie humoru, życzliwość dla ludzi, chęć niesienia im pomocy, a przy tym skromność i pokora wobec życia uczyniły z pani Zosi naszą serdeczną przyjaciółkę.
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