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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

LIST ADWENTOWY 2014
Drogie Siostry, drodzy Bracia,
Jakimi słowami można opisać wydarzenia betlejemskie? Zaskoczenie, niepewność zmieszana z radością? To najważniejsze słowo to miłość – miłość Boga do
świata, która objawiła się w tym małym dziecku, jako akt pojednania Boga z człowiekiem, dający nam wszystkim nadzieję i szansę bycia lepszymi niż jesteśmy.
Spoglądamy na siebie, w nasze twarze i odnajdujemy naszą wspólną historię.
I myśl – przecież ta miłość jest również w nas, a to oznacza wzajemną czułość,
wspieranie się, szacunek i wyrozumiałość.
Dlaczego świętujemy narodziny Jezusa? Co w tym święcie lubimy, a co nas
irytuje? Może chcielibyśmy coś zmienić, jeśli mielibyśmy do tego odwagę? Bo
trzeba wykazać się odwagą, by próbować zmienić to, co stało się wielopokoleniową tradycją. Czy znajdziemy w sobie dość siły, by usiąść do stołu z tymi, których
skrzywdziliśmy? Czy przebaczymy i czy będzie nam wybaczone?
wierzymy, że narodziny Jezusa mają głęboki sens i znaczenie. Pozwalają nam
spojrzeć na siebie oczami miłości, której uczymy się przez całe życie. W tym
szczególnym czasie wspominamy bliskich, przyjaciół i pozostawiamy jedno miejsce puste przy wigilijnym stole dla kogoś, kto być może po latach milczenia zagości
pod naszym dachem.
Życzę nam wszystkim, żeby te święta nie odbywały się według utartego, męczącego scenariusza, lecz były świeżym, serdecznym przeżyciem, żebyśmy spróbowali dostrzec w nich to, co autentyczne, co nas uszlachetnia i czyni nas dobrymi
i próbowali to zachować. By życzenia „Szczęśliwych Świąt” miały coś wspólnego
ze szczęściem widzianym oczyma Mahatmy Gandhiego: „Szczęście to stan, gdy
to, co myślisz, mówisz i robisz, pozostaje w harmonii”. Podarujmy sobie to, co jest
bezcenne i ponadczasowe – miłość.
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POMOC DLA SYRII
I UKRAINY
Zgodnie z uchwałą Synodu z 7 września 2014
roku dotyczącą pomocy
finansowej dla chrześcijan w Syrii oraz obywateli Ukrainy, prosimy o
wsparcie tej inicjatywy i
wpłaty na konto Diakonii
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
z dopiskiem „pomoc Syrii” lub „pomoc dla Ukrainy”. Zebrane fundusze
zostaną
przekazane
potrzebującym za pośrednictwem „Caritas”
Polska, która prowadzi
akcję pomocową dla
uchodźców syryjskich.
Numer konta bankowego dostępny jest w Diakonii.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2014
Trwa akcja sprzedaży wigilijnych świec diakonijnych
– świece można nabyć w przedsionku kościoła lub w
Diakonii.

ZAPROSZENIE NA ZIMOWISKO
Parafia Św. Trójcy w Warszawie zaprasza do udziału w Zimowisku Rodzinnym
w Wiśle-Jaworniku, które odbędzie się w dniach 17-25 stycznia 2015 r. Bliższe
informacje na tablicy ogłoszeń.

STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE
PRACY SPOŁECZNEJ
Rada
Ewangelicko-Luterańskiego
Kościoła Saksonii informuje o możliwości podjęcia studiów w Ewangelickiej
Wyższej Szkole Pracy Społecznej w
Dreźnie. Zgłoszenia są przyjmowane
do 15 stycznia 2015 r. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
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WYDAWNICTWA DO NABYCIA
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

ISSN 0446-7035
Nr ind. 36584X

W NUMERZE:
l 600 LAT WIECZERZY PAŃSKIEJ POD DWIEMA POSTACIAMI
l PIERWOTNA JEDNOTA BRATERSKA
l TEOLOGIA W SŁUŻBIE WOJNY
l O ŚMIERCI I ŻYCIU WIECZNYM
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ZBIÓRKA ZAKOŃCZONA
Zakończyła się zbiórka dla Doroty Kowalskiej z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą” – udało się zebrać 1460 zł, co
pozwoli na wyjazd rehabilitacyjny Doroty. Serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom, jak również Arkadiuszowi
Godziebie i Romanowi Łukasikowi za
pomoc w organizacji zbiórki.

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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KONCERTOWALI U NAS

PRZEDSTAWIENIE GWIAZDKOWE SZKOŁY NIEDZIELNEJ I MIKOŁAJ

29 listopada odbył się
w naszym kościele koncert
muzyki barokowej w wykonaniu zespołu „Bednarska
Baroque” pod kierunkiem
Roberta Lawrenca. W programie znalazła się muzyka
Heinricha Schütza, Johanna Bacha i Johanna Sebastiana Bacha.
Fundacja Radców Prawnych oraz Szkoły Prawa Procesowego Ad Exemplum
zaprosiła wszystkich zainteresowanych na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek w
niedzielę 7 grudnia w naszym kościele.

KONCERT JUBILEUSZOWY CHÓRU
Ekumeniczny Chór Kameralny naszej parafii zorganizował koncert jubileuszowy
z okazji 23-lecia swojej działalności pt. „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy...”, który odbył
się w niedzielę, 14 grudnia, w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej.

W RADIU

Najbliższe
nabożeństwo
zostanie nadane
przez radio 6 stycznia
2015 r. w Programie 2 o
godz. 8.00.

Kolejna nasza audycja z
cyklu „Kościoły w Polsce
i na świecie” zostanie
wyemitowana 10 stycznia
o godz. 21.50 w Programie
1 Polskiego Radia.
10

ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWEGO
CYKLU KONCERTÓW ORGANOWYCH
W niedzielę 23 listopada w naszym kościele odbył
się koncert w ramach V Międzynarodowego Cyklu
Koncertów. Na organach zagrał Jarosław Wróblewski
z Warszawy.
Ostatni w tym roku koncert odbył się 21 grudnia. Na organach zagrał
Michał
Markuszewski.
W programie znalazły
się utwory Johanna Sebastiana Bacha, Feliksa
Nowowiejskiego, Cesara
Francka, Franza Liszta i
Maxa Regera.
Koncert zakończył się
owacjami na stojąco i
dwukrotnym bisem.

W niedzielę 21 grudnia podczas nabożeństwa dzieci ze Szkoły Niedzielnej wystąpiły z
pięknym przedstawieniem świątecznym przygotowanym pod okiem nauczycieli Szkoły Niedzielnej. Występy wzbogaciły śpiewane piosenki i utwory instrumentalne wykonane przez
dzieci.
Później, już w sali zborowej, podczas przedświątecznego spotkania parafialnego po
wspólnym śpiewie kolęd do dzieci przyszedł
Mikołaj obdarowując je prezentami.

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM
24 grudnia 2014, Wigilia, godz. 16.00 nabożeństwo – ks. M. Jabłoński
25 grudnia 2014, Boże Narodzenie, godz. 10.30 nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
– ks. M. Jabłoński
26 grudnia 2014, II Dzień Świąt, godz. 10.30 nabożeństwo – ks. M. Jabłoński
28 grudnia 2014, niedziela, godz. 10.30 nabożeństwo – ks. R. Lipiński
31 grudnia 2014, zakończenie roku, godz. 17.00 nabożeństwo – ks. R. Lipiński
1 stycznia 2015, Nowy Rok, godz.
10.30 nabożeństwo z Wieczerzą
Pańską – ks. R. Lipiński
Osoby, które pragną odwiedzin duchownego przed Świętami, proszone
są o kontakt z kancelarią parafii – tel.:
(22) 831 23 83 lub 636 99 45.
3
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OGRODZENIE POLA GROBOWEGO SIMMLERÓW
W tym roku z pieniędzy zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty i z dotacji
konserwatora zabytków udało się wyremontować zabytkowe ogrodzenie pola grobowego Simmlerów. Zostanie ono umieszczone na swoim miejscu dopiero po wyremonotawniu fundamentów ogrodzenia w 2015 r.

SPOTKANIE DINOZAURÓW
8 grudnia odbył się w parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego przy ul. Puławskiej wieczór adwentowy
byłego Stowarzyszenia Młodzieży Ewangelickiej
czyli „Dinozaurów”.

EKUMENIA

KOLEKTA WITTENBERSKA
Kolekta z niedzieli 30 listopada wyniosła 725 zł. Kolekta przeznaczona zostanie na
remont kościoła zamkowego w Wittenberdze. Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

WYRÓŻNIENIA
23 listopada Barbara Kalinowska, członkini naszego chóru, otrzymała medal za
zasługi dla rozwoju Federacji Caecilianum. Wyróżnienie przekazał ks. proboszcz
Michał Jabłoński 21 grudnia podczas nabożeństwa.
Również z okazji 20-lecia Federacji wyróżnienie otrzymała nasza parafia „za
wspieranie dzieł realizowanych przez Fundację, a szczególnie za sprawowaną nieprzerwanie od 23 lat opiekę nad Ekumenicznym Chórem Kameralnym Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie”.

DOKTOR HANNA TRANDA
Z radością zawiadamiamy, że 11 grudnia
2014 roku nasza parafianka Hanna Tranda,
kierowniczka Szkoły Niedzielnej i wykładowczyni na Wydziale Pedagogiki Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej obroniła pracę doktorską
pt. Kształtowanie się sytuacji prawnej Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w Polsce. Serdeczne gratulacje!
4

W poniedziałek,
3 listopada, odbyło się w naszym
kościele cykliczne
nabożeństwo ekumeniczne. Liturgię
prowadził
kaznodzieja świecki Władysław Scholl. Kazanie wygłosił prof.
Michał Klinger. W
trakcie
nabożeństwa śpiewał chór
Modo Maiorum.
23 listopada w kościele Księży Orionistów przy ul.
Lindleya odbyło się nabożeństwo ekumeniczne „Odchodząc w objęcia Pana”. Nabożeństwu przewodniczył ks. Wojciech Pracki z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
W poniedziałek, 1 grudnia, odbyło się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele Św. Trójcy przy
Pl. Małachowskiego. Kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński. Najbliższe nabożeństwa z tego cyklu odbędą
się 5 stycznia 2015 r. w kościele Wniebowstąpienia
Pańskiego przy ul. Puławskiej i 2 lutego w naszym
kościele (godz. 18.00). Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE WKD
W niedzielę 23 listopada po nabożeństwie odbyło się spotkanie Warszawskiego Kręgu Dyskusyjnego.

KRÓTKO
l 18 listopada przy placu Konstytucji 5 Tadeusz
Świątek przedstawił wykład „Kupcy starej Warszawy – ród Liebeltów”.
l 7 grudnia po nabożeństwie odbyła się loteria fantowa organizowana przez warszawską
Diakonię.

Z DZIAŁALNOŚCI
PTE
17 listopada odbyło
się spotkanie w sali parafialnej przy ul. Kredytowej. Tematem spotkania
była prelekcja multimedialna z cyklu „Śladami
Reformacji”, prowadzona przez Aldonę i Karola
Karskich.
W poniedziałek, 15 grudnia, odbyło się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej
spotkanie z ks. dr. Tomaszem Mamesem, który
wygłosił prelekcję pt. „Mariawityzm – historia i dzień
dzisiejszy”.

ZAPROSZENIE
Parafia
ewangelicko-augsburska św. Trójcy
przy pl. Małachowskiego zaprasza w sobotę 3
stycznia o godz. 16.00
dorosłych i dzieci na
wspólne kolędowanie.
9
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WSPOMINAMY
16 listopada, w drugą rocznicę śmierci wspominaliśmy Martę Jurowską-Werner, która urodziła się 3 marca 1926 roku w Warszawie, a zmarła 16 listopada
2012 r. Pani Marta była harcerką, brała udział w akcjach małego sabotażu, przeszła przeszkolenie w łączności i w czasie Powstania była łączniczką na Żoliborzu w obwodzie Żywiciel. Po wojnie ukończyła chemię, pracowała jako farmaceutka, wraz ze swym mężem Stanisławem wychowywała dzieci, służyła ludziom. W
Diakonii realizowała swoją potrzebę służenia ludziom i bycia blisko ludzi. Pełna
ciepła, uśmiechu i radości życia, przejmowała się losem każdego człowieka, nie
pozostawiając go bez pomocy materialnej czy duchowej. Ze spotkań z panią Martą
wychodziło się pokrzepionym, radośniejszym, a troski dnia codziennego wydawały
się mniejsze i lżejsze. Bardzo ceniła tych, którzy jej przybliżali wiarę i realizowali
ją w życiu codziennym – swojego teścia, swojego męża, duchownych kościoła
ewangelickiego. Źródłem jej postępowania i życia było z jednej strony harcerstwo
i wychowanie dla służby ludzi, a z drugiej strony wiara, traktowana serio, wiara
jako wierność i pomoc potrzebującym. Przykazania Boże były dla pani Marty żywe
i obowiązujące w każdej chwili. Za dar jej życia, za jej obecność i miłość, przykład
życia Bogu dziękują córki wraz z rodzinami i my, jej przyjaciele, bracia i siostry.
7 grudnia, w siódmą rocznicę śmierci wspominaliśmy Jadwigę Tessarowicz z
domu Wrede, ur. 7 maja 1923 r. w Warszawie, córkę Henryka i Doroty Wrede z
domu Tosio, zmarłą 7 grudnia 2007 r. w Warszawie. Jadwiga Tessarowicz przez
cale życie była członkinią naszej parafii. W czasie wojny ukończyła szkołę pielęgniarską, a po wojnie, w latach 40-tych, medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała zawodowo jako lekarz analityk prowadząc laboratoria w rożnych
szpitalach i ośrodkach zdrowia, miedzy innymi przez wiele lat w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Była żoną doktora Leona Tessarowicza, znanego ginekologa.
Zmarłą wspominają syn Michał wraz z żoną mieszkający w Stanach Zjednoczonych oraz dwoje wnuków Alek i Lisa.
14 grudnia, w 100. rocznicę urodzin wspominaliśmy Stefana Brańskiego oraz
jego żonę Annę Brańską z domu Erle, zmarłą w 2005 r. Wspominaliśmy również
ich córkę Alicję, zmarłą tragicznie w 1985 r. Wszyscy pochowani zostali na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej. We wspomnieniu i modlitwie łączymy się z córkami, zięciami, wnukami i prawnukami.

ODESZLI
Zawiadamiamy ze smutkiem, że 14 grudnia 2014 r. zmarła nasza parafianka śp.
Wiesława Lisiecka, urodzona 11 stycznia 1925 roku w Warszawie, córka Bronisławy i Jana. Zmarłą pożegnaliśmy w środę, 17 grudnia br., na naszym cmentarzu.
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
OD PAŃ Z KIRCHLICHE FRAUENARBEIT Z DREZNA
Przetoż przyjmujcie jedni drugich,
jako i Chrystus przyjął nas do chwały Bożej. (Rzym 15,7)

Drodzy współpracownicy, drodzy przyjaciele Frauenarbeit!
W tych dniach zatrzymujemy się w biegu, szukamy refleksji, spoglądamy wstecz
i do przodu. Za nami rok życia. Dni, które następowały po sobie, były jasne i mroczne, spokojne i intensywne. Z tych dni powstał rok przypominający patchwork –
pozszywany niezliczonymi maleńkimi ukłuciami wielu nici. Na przysłanej kartce
widzimy patchwork przedstawiający nasze współistnienie w rodzinie, w Kościele
i w społeczeństwie. Co nas łączy? Co trzyma nas razem mimo różnych postaw
życiowych i religijnych? Jak możemy przezwyciężyć wykluczenie i nienawiść? Starajmy się w nadchodzącym roku znaleźć odpowiedzi na te pytania. Niech Bóg nas
w tym prowadzi, błogosławi i dodaje odwagi.
Bettina Dörfel
Krajowa Przewodnicząca organizacji Kirchliche Frauenarbeit

WIZYTA W NIEMCZECH
W dniach 14-17 listopada br. delegacja naszej parafii w składzie: ks. Michał Jabłoński, Monika Polkowska, Matylda Winnicka i Michał Koktysz, złożyła wizytę w
partnerskiej parafii Paulusgemeinde w Berlinie-TemPODZIĘKOWANIA
pelhof, na której czele stoi
Pragnę w imieniu całej grupy kwakierskiej ser- ks. Stefan Schaar. Parafia
decznie podziękować za umożliwienie nam spotka- ta składa się obecnie z cztenia w Państwa parafii. Dziękujemy panu Krzyszto- rech parafii ewangelicko-refowi za pomoc i opiekę w czasie tych dwóch dni. formowanych, m.in. z dawSpecjalne podziękowania należą się pani Marze- nej parafii im. Zinzendorfa.
nie za cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzie- Wizyta miała na celu ożyję, że nasza obecność nie zakłóciła porządku zajęć wienie wzajemnych relacji i
parafialnych. Pozdrawiamy z przyjaźnią, licząc na zaproszenie gości z Berlina
dalszą współpracę.
Jolanta Grabowska do Warszawy.

ZAPROSILI NAS
Koło Kobiet Parafii Dobrego
Pasterza Kościoła ewangelicko-metodystycznego w Warszawie zaprosiło nas 4 grudnia na coroczne spotkanie
adwentowe czterech parafii
ewangelickich.
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BIULETYN

BIULETYN

KONCERT MALGASKIEJ MUZYKI ETNO
W sobotę, 13 grudnia, odbył się w naszym kościele
kolejny koncert charytatywny
przeznaczony na wsparcie
budowy sali klasowej szkoły
TIBABA na Madagaskarze.
Dzieci chcą się uczyć i lubią chodzić do szkoły. Ale tę
szkołę trzeba najpierw wybudować.
Podczas koncertu wystąpili: Katarzyna Okulska, Desire
Rasolomampionona i Joseph Rakoto, którzy zaprezentowali utwory malgaskie
w nowym repertuarze.

Polecamy

Książka prezentuje doktrynę Kościołów
ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, prawosławnego i
rzymskokatolickiego.
Autorami tekstów są uczeni
i duchowni – należący
do każdego z Kościołów.

Porównanie wyznań
rzymskokatolickiego,
prawosławnego,
ewangelicko-augsburskiego,
ewangelicko-reformowanego.
Wydanie II
poprawione i rozszerzone
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Biblioteka JEDNOTY
Warszawa 2014, s. 190.

POSIEDZENIE KOMISJI
12 grudnia na terenie
naszej parafii odbyło się
posiedzenie Synodalnej
Komisji Prawa.
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