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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.

1 (66) lipiec 2015
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Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
TYDZIEŃ EWANGELIZACYJNY

W dniach 18-26 lipca br. w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie odbywał się Tydzień Ewangelizacyjny. W związku z tym Kolegium Kościelne naszej parafii zorganizowało jednodniowy wyjazd do Zelowa w niedzielę 19 lipca na „Święto
Kościoła w środku Polski”, które zgromadziło rekordową liczbę uczestników.

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.

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 naczelna: Ewa Jóźwiak
e-mail: sachs@newsroom.kai.pl; strona internetowa: www.reformowani.org.pl
Skład i druk: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
Biuletyn finansowany ze środków Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

NOWA KSIĄŻKA
Ukazał się przewodnik Joanny Szczepankiewicz-Battek „Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce” wydany przez „Bibliotekę JEDNOTY”. Bogato ilustrowana książka zawiera tekst
w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim.
Bracia czescy i morawscy to ugrupowania religijne, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie kultury i krajobrazu trzech
regionów Polski - Śląska, Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej. Niestety burzliwa przeszłość historyczna powoduje, że większość
tych śladów w przestrzeni jest zatarta. Tym bardziej warto odkryć na nowo i zachować to, co jeszcze zostało. Książkę można kupić w kancelarii parafii w cenie 33 zł.
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NOWE KOLEGIUM KOŚCIELNE
22 marca 2015 r. po nabożeństwie odbyło się wiosenne Ogólne Zgromadzenie
Zboru. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Do Kolegium Kościelnego zostały wybrane następujące osoby (lista wg otrzymanych głosów):
Prezes: Piotr Niewieczerzał. Członkowie Kolegium: Andrzej Matyszkiewicz, Monika Polkowska, Katarzyna Karpińska, Katarzyna Okulska, Barbara Rayska. Zastępcy członków Kolegium: Katarzyna Zaunar, Henryka Kossuth, Monika Weber.

NADZWYCZAJNE ZEBRANIE ZBORU
W niedzielę 15 lutego po nabożeństwie odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie
Zboru zwołane w celu podjęcia uchwały dotyczącej najmu nieruchomości w Józefowie.

DOM OPIEKI W JÓZEFOWIE
Kolegium Kościelne informuje, że Parafia uzyskała pozwolenie na użytkowanie
nowego budynku Domu Opieki Betania w Józefowie. Oznacza to, że po uprawomocnieniu się decyzji w dniu 22 lipca br. nastąpiło formalne zakończenie rozpoczętej przed niemal sześciu laty budowy. Pozwoli to na podjęcie przez najemcę
budynku ostatecznych przygotowań do rozpoczęcia działalności domu opieki, planowanego na 3 kwartał tego roku.

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
● Henryk Merczyng, „Rejowie z Nagłowic”
- 10 zł
● Mikołaj Rej, „Pieśni” - 20 zł
● „Katechizm heidelberski” - 5 zł
● „Jednota” - 10 zł

KONCERTY
31 stycznia, odbył się w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu Żeńskiego
Chóru Kameralnego „Alla Polacca” z towarzyszeniem Michała Markuszewskiego.
VI Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych - Śródmiejskich Koncertów Organowych rozpoczął się 22 lutego. Na organach zagrał Ludger Lohmann ze Stuttgartu. 22 marca w ramach tego cyklu wystąpił Michał Markuszewski. W programie
znalazła się muzyka Jana Sebastiana Bacha. 24 maja koncertował Bogdan Narloch z Koszalina, 28 czerwca - Peter van de Velde z Antwerpii, 26 lipca zagrał
Martin Bambauer z Trewiru.
W Wielką Środę, 1 kwietnia, odbył się w naszym kościele koncert pasyjny w
wykonaniu chóru „Modo Maiorum”.
12 kwietnia odbył się w naszym kościele koncert na flet i organy - na organach
zagrał Michał Markuszewski, a na flecie Ania Karpowicz.
26 kwietnia w ramach cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych wystąpił
Ignace Michiels z Brugii.
14 maja, w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, odbył się w naszym kościele
koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu lwowskiego Zespołu Śpiewaków „A Cappella Leopolis” pod dyrekcją Ludmiły Kapustiny.
2
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2015, wieloletnią delegatką na Synod z parafii zelowskiej, a przez szereg lat przewodniczącą i członkiem Synodalnej Komisji Rewizyjnej. Nasza Siostra odeszła
do Pana w dzień swoich urodzin. W tradycji chrześcijańskiej pierwszych wieków
dzień śmierci był nazywany dies natalis - dzień narodzenia. W przypadku naszej
Siostry ten symboliczny zbieg dat dnia urodzin i śmierci oddaje tym mocniej sedno
przekazu: odeszła do Domu Ojca, rodząc się do tej rzeczywistości, którą On dla
niej przygotował. Nabożeństwo żałobne w kościele w Zelowie i pogrzeb odbyły
w sobotę, 14 lutego.
W sobotę, 28 lutego, zmarła we Wrocławiu śp. Bożenna Pittner z domu Sapiecha, urodzona 30 maja 1926 r. w Warszawie jako córka Czesława i Rozalii
z d. Markowicz. Po powstaniu warszawskim była internowana w obozie dla ludności cywilnej w podwarszawskim Pruszkowie. Po wojnie skończyła liceum i rozpoczęła pracę w redakcji Kuriera Polskiego, skąd szykanowana ze względu na
nazwisko Sapiecha została zmuszona do odejścia. Pracowała potem, aż do emerytury na początku lat 80., w Polskiej Agencji Prasowej. W 1993 r. przeszła na
ewangelicyzm reformowany i stała się członkinią zboru warszawskiego. Zmarłą
wspominają syn Andrzej z żoną i dziećmi. Pożegnanie pani Bożenny odbyło się
w sobotę, 7 marca, we Wrocławiu, a prowadził je ks. Michał Jabłoński.
Również 28 lutego zmarł śp. Antoni Hruszwicki przeżywszy 88 lat. Pogrzeb
odbył się w środę 4 marca w Warszawie. Łączymy się z rodziną zmarłego - Magdaleną, Pawłem, Piotrem, Basią i Heleną Hruszwickimi.
W środę 4 marca, w wieku 101 lat, zmarła śp. Wanda Skierska z d. Majer,
mama starszego naszego zboru, Zbigniewa Skierskiego. Msza żałobna odbyła się
w poniedziałek, 9 marca, o godz. 13.30 w kościele Dzieciątka Jezus na Żoliborzu
przy ul. Czarnieckiego 15, a pogrzeb bezpośrednio po nabożeństwie na cmentarzu
ewangelicko reformowanym przy ul. Żytniej 42.
19 kwietnia zmarł przeżywszy 85 lat śp. Witold Bender, długoletni członek i prezes Kolegium Kościelnego parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, radca świecki Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, sekretarz i
prezes Synodu Kościoła, aktywnie działający na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Pogrzeb odbył się 27 kwietnia w kościele ewangelicko-reformowanym w
Warszawie przy Al. Solidarności 74, a następnie na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej 42.
W piątek, 29 maja, w wieku 91 lat zmarł w Łodzi śp. Edward (Wojciech) Tranda,
najstarszy brat ks. bpa-seniora Zdzisława Trandy i śp. ks. Bogdana Trandy. Pogrzeb Edwarda Trandy odbył się w piątek 12 czerwca na cmentarzu komunalnym
„Na Dołach” w Lodzi
W piątek, 5 czerwca, w wieku 89 lat zmarła śp. Hanna Sznajder z d. Łukasik,
urodzona 5 kwietnia 1926 r. w Warszawie, córka Kazimierza i Joanny z d. Stockinger. Pogrzeb śp. Hanny Sznajder odbył się w poniedziałek 15 czerwca na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy ul. Żytniej.
Łączymy się w modlitwie z rodzinami zmarłych.
10
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W niedzielę, 26 lipca 2015 r., po nabożeństwie odbyła się wycieczka parafian
do Józefowa, aby obejrzeć dokończoną budowę domu opieki dla osób starszych.
Grupa licząca 14 osób obejrzała wnętrza budynku oraz teren, które w niedługim czasie zostaną oddane do użytku. Większość pomieszczeń Domu Opieki jest
jeszcze nie zagospodarowana. Jednak efekty tego przedsięwzięcia można było
zobaczyć podczas wycieczki. Dzięki panu Andrzejowi Januszce zwiedzający dowiedzieli się o wielu szczegółach związanych z budową.

KRÓTKO
l
11 stycznia po nabożeństwie Aleksandra Sękowska obchodziła 50-lecie
pracy w Kościele. Przyjęcie z tej okazji zgromadziło krewnych, znajomych jubilatki
i parafian.
l W środę, 22 lipca, odbyło się w parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul.
Kredytowej 4 spotkanie z paniami z Niemiec – wolontariuszkami pracującymi w
Centrum Zdrowia Dziecka. Panie kończą swój projekt i z tej okazji chciały się spotkać z przedstawicielkami Kościołów ewangelickich.
l 14 czerwca po nabożeństwie prof. Adama Fijałkowskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego wygłosił wykład na temat pedagogiki biskupa braci czeskich, Jana
Amosa Komeńskiego. Prelekcja została połączona z prezentacją książki prof. Fijałkowskiego na temat Komeńskiego oraz przetłumaczonego przez profesora podręcznika autorstwa Komeńskiego „Orbis sensualium pictus”, uważanego za pierwowzór współczesnych podręczników szkolnych.
l Czeskie Centrum i Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zaprosiły nas na wernisaż wystawy i panel dyskusyjny z okazji 600. rocznicy spalenia Jana Husa, które odbyło się 6 lipca w sali lustrzanej Pałacu Staszica przy
ul. Nowy Świat. W panelu udział wzięli: prof. Stanisław Bylina, prof. Anna Paner,
ks. bp Grzegorz Ryś i ks. Michał Jabłoński.
3
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WSPOMINALIŚMY 75. ROCZNICĘ MORDU W KATYNIU I CHARKOWIE
W niedzielę 19 kwietnia podczas nabożeństwa prowadzonego przez ks. Michała
Jabłońskiego wspominaliśmy naszych parafian, którzy 75 lat temu zginęli w Katyniu i Charkowie.

OFERTA
WAKACYJNA
Parafia
ewangelicko-reformowana w Zelowie
organizuje w sierpniu br.
obóz skautowski w Smerzynie (woj. kujawsko-pomorskie) dla dzieci w
wieku 8-14 lat.
Również Parafia w Zelowie organizuje od 31 lipca do 3 sierpnia weekend
młodzieżowy w górach w
Ustroniu.
Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.

RELACJA Z PODRÓŻY PO MADAGASKARZE
W niedzielę, 15 marca, po nabożeństwie odbyło się
w sali zborowej spotkanie z Katarzyną Okulską i Desire Rasolomampionona, którzy zaprezentowali zdjęcia
z budowy szkoły w Antananarivie na Madagaskarze,
realizowanej z darowizn, uzyskanych również podczas
koncertów muzyki malgaskiej w naszym kościele.

KONFIRMACJA
28 czerwca w czasie nabożeństwa prowadzonego przez ks. Michała Jabłońskiego
i ks. bp-seniora Zdzisława Trandę konfirmowanych zostało dwóch naszych młodych
współwyznawców: Jakub Durczak i Mateusz Durczak. Obchodziliśmy również Złotą
Konfirmację dwojga naszych współwyznawców: Jadwigi Stal i Bogumiła Słamy.

KONWERSJA
W czasie nabożeństwa z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 7 czerwca, prowadzonego przez ks. Michała Jabłońskiego i ks. Romana Lipińskiego nastąpiło przyjęcie w
poczet naszego Kościoła pięciorga nowych członków. Są to: Marta Glińska, Joanna
Wierzbicka-Rusiecka, Mirosława Zyzańska, Marcin Menkes i Paweł Zastawny.

CHRZTY
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 24 maja, w czasie nabożeństwa prowadzonego przez ks. Michała Jabłońskiego odbył się chrzest Huberta Schmidtke,
syna Piotra i Aleksandry z d. Dominiak.
W poniedziałek, 18 maja, odbył się w naszym kościele chrzest Mateusza Ratajskiego, syna Barbary z d. Tranda i Jakuba Ratajskiego.
4

chorą matkę i brata skatowanego ciężko w obozie koncentracyjnym. Podjął pracę
w zakładach mechanicznych FWP „Świerczewski”, zaczynając od prostego robotnika, a kończąc na stanowisku kierownika wydziału. Życie zawodowe kontynuował
do emerytury pracując w administracji banku. Był człowiekiem z zasadami i uczciwością starej daty, obdarzonym ogromnymi zdolnościami technicznymi i głęboką
wiedzą o życiu, które doświadczyło go śmiercią żony Barbary, która żyła tylko 50
lat. Jako ojciec był wzorem postępowania i drogi życiowej, wymagającym i kochającym.
W 22. rocznicę śmierci, wspominaliśmy śp. Hieronima Alamę, członka naszej
parafii, ur. 4 maja 1926 r. w Kamieńsku, a zmarłego 17 maja 1993 r. w Warszawie.
W 26. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Tadeusza Rayskiego, syna Wandy
i Zygmunta Rayskich, urodzonego 23 lipca 1953 r., a zmarłego 3 lipca 1989 r.
Był człowiekiem ciekawym świata i wrażliwym jego obserwatorem, oczytanym i
nieprzeciętnie inteligentnym, serdecznym i życzliwym dla ludzi. Kochał przyrodę i
kwiaty, dlatego został ogrodnikiem.
W 115. rocznicę urodzin wspominaliśmy śp. ks. Jerzego Jelena, urodzonego 8
lipca 1900 r. w Warszawie, a zmarłego 26 grudnia 1942 r. w obozie koncentracyjnym Dachau; duchownego zborów w Łodzi, Warszawie i Żyrardowie, ewangelicko-reformowanego kapelana wojskowego.
W 1. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Mariana (Wojtka) Sochę, który zmarł
6 lipca 2014 r. przeżywszy 82 lata. Od początku swego przystąpienia do parafii
ewangelicko-reformowanej w 1985 r. związał się z Diakonią naszego Kościoła i
parafii warszawskiej. Z racji swej pracy zawodowej jako technik analityk medyczny, często pomagał swoim współwyznawcom ułatwiając dostanie się do szpitala,
wizyty u lekarzy. Był przez wszystkich lubiany za pogodę ducha, poczucie humoru,
pryncypialność i uczciwość. Lubił ludzi i kochał swój Kościół, w których życiu i pracy aktywnie uczestniczył.
19 lipca wspominaliśmy trzech braci Nekanda-Trepków, synów Władysława
Aleksandra: śp. Jerzego, urodzonego w 1913 r. w Warszawie, zaginionego po
wybuchu wojny w 1939 r. na Litwie (na cmentarzu przy ul. Żytniej ma grób symboliczny), śp. Kazimierza Aleksandra, urodzonego w 1918 r. w Warszawie, zmarłego 17 lipca 1988 r. oraz śp. Janusza Władysława, urodzonego w Warszawie
w 1920 r., zmarłego w Londynie w 1992 r. Wszyscy trzej bracia – humaniści o
szerokich zainteresowaniach byli uzdolnieni artystycznie oraz zaangażowani społecznie. Pozostawili po sobie dzieła plastyczne i literackie – oraz pamięć ludzi o
wysokiej kulturze i moralności.

ODESZLI
10 lutego 2015 r. zmarła nasza Siostra w Panu, śp. Halina Pospiszył z d. Bartczak. Halina Pospiszył była u początków naszej parafii w Bełchatowie jej filarem i
pierwszym prezesem Kolegium Kościelnego, w latach 1994-1997 była prezesem
Kolegium Kościelnego w Zelowie, wiceprezesem tegoż Kolegium w latach 19979
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ŚLUBY

ZAPROSILI NAS

W czwartek 9 lipca został pobłogosławiony w naszym kościele związek małżeński zawarty pomiędzy Marcinem Przewłockim, ur. 9 lipca 1970 r. wyznania ewangelicko-reformowanego i Agnieszką Przewłocką z d. Wieniakowska, ur. 11 lutego
1971 r. wyznania rzymskokatolickiego.
W sobotę 11 lipca zawarli w naszym kościele związek małżeński Wiktor Szablewski, ur. 27 czerwca 1981 r., wyznania ewangelicko-reformowanego i Olga Wojtaszczyk, ur. 20 grudnia 1983 r., wyznania rzymskokatolickiego.

l 27 stycznia przy Pomniku Bohaterów Getta odbyła się modlitwa ekumeniczna w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.
l Koło Pań przy Parafii Św. Trójcy zaprosiło nas na doroczne spotkanie czterech
parafii ewangelickich w czwartek, 19 marca, w sali parafialnej przy ul. Kredytowej.
l Parafia Ewangelicko-Augsburska przy ul. Puławskiej zaprosiła parafian, a
zwłaszcza nasze dzieci, na niedzielę 14 czerwca, na święto parafii połączone z festynem z okazji Dnia Dziecka, które rozpoczęło się nabożeństwem o godz. 10.00.
l
22 lipca uczestniczyliśmy w Marszu Pamięci 22 lipca zorganizowanym
przez Żydowski Instytut Historyczny. W przemarszu ulicami miasta od pomnika
Umschlagplatz do fragmentu muru getta przy ul. Siennej uczestniczyła grupa
naszych parafian z proboszczem i prezes Synodu. Marsz odbywa się co roku i
upamiętnia rozpoczęcie w 1942 r. wywózki Żydów z getta do obozów zagłady w
Treblince. Tegoroczny marsz był zadedykowany małym szmuglerom – żydowskim
dzieciom, które przemycały do getta żywność.

WSPOMINAMY
22 lutego wspominaliśmy śp. ks. Ludwika Zaunara w 70. rocznicę jego śmierci
w obozie koncentracyjnym Dachau.
W 3. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. ks. Lecha Trandę, urodzonego 24
listopada 1956 r. w Warszawie, a zmarłego po ciężkiej chorobie – w wieku 56 lat –
23 lutego 2012 r. Ks. Lech był proboszczem warszawskiej parafii, pastorem zboru
w Kleszczowie, radcą duchownym Konsystorza, redaktorem naczelnym „Jednoty”.
W 5. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Benitę Niewieczerzał, długoletnią towarzyszkę życia śp. ks. biskupa Jana Niewieczerzała. Benita z domu Kaus, wyznania ewangelicko-augsburskiego, urodziła się 16 kwietnia 1916 r. w Łodzi w
rodzinie nauczyciela. Przed wybuchem wojny uzyskała absolutorium z nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1943 roku poślubiła ks.
Jana Niewieczerzała. Po wojennej tułaczce i kilkuletnim pobycie w Czechosłowacji, zamieszkała wraz z rodziną w stolicy. Przez pierwsze lata swoją pracą zawodową przyczyniała się wydatnie do utrzymania domu. Z biegiem lat przybywało jej
nie tylko obowiązków rodzinnych, lecz i kościelnych. Przyjmowała wraz z mężem
gości krajowych i zagranicznych, pomagała w organizacji spotkań ekumenicznych,
angażowała się w pracę zborową służąc współwyznawcom radą i pomocą, jako
członkini sekcji ewangelizacyjno-społecznej (obecnej Diakonii) organizowała kiermasze, kolonie i niedzielne herbatki. Benita Niewieczerzał była wyrozumiałą, tolerancyjną i kochającą matką, oddaną żoną, mądrym, pogodnym, łagodnym i troszczącym się o rodzinę i sprawy kościelne człowiekiem. Zmarła 14 marca 2010 r.
W 13. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Jadwigę Rydzewską, pracownika wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 r., 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 r. Wspominamy także jej matkę śp. Wandę,
urodzoną 19 sierpnia 1893 roku, a zmarłą 8 listopada 1960 r.
W 5. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Leszka Stickla, zmarłego 9 maja 2010 r.
Leszek Stickel urodził się w roku 1934. Jako małe dziecko doświadczył grozy wojny, stracił ojca w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie również przebywał
jego rodzony brat Janusz. Już jako nastolatek musiał podjąć pracę, aby utrzymać
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l Parafia Ewangelicko-Reformowana w Łodzi zaprosiła nas na konferencję
poświęconą wybitnemu przedwojennemu ewangelicko-reformowanemu intelek5

BIULETYN

BIULETYN

EKUMENICZNE ŚWIĘTO BIBLII
9 maja w godz. 14.30 – 17.00 odbyło się w naszym kościele Warszawskie Ekumeniczne Święto Biblii. W programie znalazły się występy trzech chórów – Sienna
Gospel Choir, Ekumeniczny Chór Kameralny działający przy naszej parafii i zespół
Modo Maiorum – przedzielone czytaniami Pięcioksięgu w ekumenicznym przekładzie. Święto współorganizowało Towarzystwo Biblijne w Polsce wraz z dyr. Małgorzatą Platajs, a prowadził Andrzej Krusiewicz.

SYNOD
W dniach 16-17 maja obradował w Zelowie Synod naszego Kościoła, w trakcie
którego m.in. odbyły się wybory prezesa Synodu. Na tę funkcję została ponownie
wybrana Ewa Jóźwiak.

NOC MUZEÓW 2015
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów (z 16 na 17 maja) z koncertami wystąpili:
Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyr. Pawła Hruszwickiego, Chór Kameralny „Modo Maiorum” pod dyr. Michała Straszewskiego, Zespół Wokalny „Ars Chori” pod dyr. Zbigniewa Tupczyńskiego, Michał Markuszewski z koncertami organowymi oraz Jacek Mazurek, który
grał na gitarze. Rozważanie biblijne poprowadził student teologii Michał Koktysz.
Jak zwykle w organizację włączyli się niezawodni parafianie.

GOŚCIE ZE SZWAJCARII
W niedzielę, 10 maja, podczas nabożeństwa prowadzonego przez ks. Michała
Jabłońskiego gościliśmy ks. Magdę Eggimann ze Szwajcarii, która wygłosiła kazanie. Wraz z ks. Magdą Eggimann przybyła 35-osobowa grupa Szwajcarów, którzy
byli podejmowani obiadem po nabożeństwie w sali zborowej.
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Z DZIAŁALNOŚCI PTE
l Podczas spotkania PTE 19 stycznia w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4
Tadeusz Władysław Świątek przedstawił prelekcję multimedialną „Udział ewangelików w przeobrażeniach Warszawy”.
l 16 lutego prelegentem PTE był ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, sekretarz
Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu; temat prelekcji: „Ruch ekumeniczny w
Polsce w ocenie rzymskiego katolika”.
l 16 marca dr Mirosława Weremiejewicz mówiła na temat: „Kościół Chrystusowy w Polsce: historia – doktryna – teraźniejszość”.
l 20 kwietnia prelekcję pt. „Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce: historia
– doktryna – teraźniejszość” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.
l 18 maja wykład „Jan Hus – życie i dzieło. W 600. rocznicę tragicznej śmierci”
wygłosił ks. Tomasz Pieczko.

EKUMENIA

W poniedziałek, 2 lutego, odbyło się w naszym kościele cykliczne nabożeństwo ekumeniczne. Liturgię prowadził
kaznodzieja świecki Władysław Scholl. Kazanie wygłosił
pastor Edward Pawłowski z Kościoła Zielonoświątkowego
(Wrocław). W trakcie nabożeństwa śpiewał chór Adventus .
W pierwszy poniedziałek marca cykliczne nabożeństwo
odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej
Trójcy, a w pierwszy poniedziałek kwietnia - w kościele
ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego.
4 maja odbyło się w naszym kościele, w ramach cyklicznych nabożeństw ekumenicznych, chrześcijańsko-żydowskie
spotkanie przy psalmach. Komentarz żydowski do Ps 91
wygłosił Jakub Doman z kongregacji Ec Chaim, komentarz
chrześcijański - o. Marek Nowak OP. Psalmy zaśpiewał również zespół „Modo Maiorum”. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali zborowej.
Kolejne cykliczne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w poniedziałek,
1 czerwca, w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy. Było ono połączone z krótką rozmową o sytuacji prześladowanych chrześcijan z Marcinem Kulasińskim z międzynarodowej i ponadwyznaniowej organizacji Open Doors, która
od lat walczy o prawa prześladowanych wyznawców Chrystusa na całym świecie.
Najbliższe nabożeństwo po przerwie wakacyjnej odbędzie się 7 września
w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 18.00,
a 5 października znów będziemy gospodarzami ekumenicznej modlitwy.

POSIEDZENIE KOMISJI
23 lutego na terenie naszej parafii odbyło się posiedzenie Synodalnej Komisji Prawa. Zajmowano się regulaminem Synodu i Konsystorza.
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Pastor Edward Pawłowski wygłasza kazanie

tualiście, Pawłowi Hulce-Laskowskiemu. Konferencja odbyła się 29 i 30 maja w
Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Łodzi.
l Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zaprosiła nas na Święto
Parafii z okazji 405-lecia jej istnienia, które odbyło się w niedzielę 7 czerwca.
Święto rozpoczęło się od uroczystego nabożeństwa z udziałem ks. bp. Marka
Izdebskiego, który wprowadził ks. Tadeusza Jelinka w funkcję proboszcza. Po
nabożeństwie Krzysztof Bandoła Skierski z Biblioteki Synodu prezentował cymelia Biblioteki: „Poliglottę” Huttera. Po wykładzie odbyło się spotkanie przy grillu.
l Diakonia naszej parafii zaprosiła na spotkanie czterech parafii ewangelickich,
które odbyło się w środę 10 czerwca w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej.
l W Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 otwarto wystawę pt. „Pierwsi
fotografowie Warszawy: Beyer, Brandel, Fajans”. Pierwszy z wymienionych fotografików, Karol Beyer, był naszym współwyznawcą i spoczywa na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przy Żytniej. Wystawa będzie czynna do 18 października.

