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B I U L E T Y N
2-3 (72-73) maj-grudzień 2017

Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

LIST ADWENTOWY 2017
Mt 2,7–12

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
Zazwyczaj w czasie Adwentu czytamy o wędrowaniu i o gwieździe. Właśnie  

w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia możemy, wzorem mędrców ze Wschodu, wy-
obrazić sobie nasze życie jako wędrówkę, kiedy to podążamy za gwiazdą, lecz jeste-
śmy jeszcze pośród ciemnej i chłodnej nocy, jeszcze w drodze. Wciąż znajdujemy się 
pomiędzy owym „jeszcze nie” a „już” – podążaniem a celem, ku któremu podążamy. 

Słuchamy od lat o gwieździe ukazującej się na niebie i mędrcach wpatrzonych 
w nią i ku  niej podążających. Spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo – cóż to dla nas 
dzisiaj oznacza? Oznacza to umiejętność oderwania się na chwilę od czysto „ho-
ryzontalnego”, „technicznego” spojrzenia na świat i rzeczywistość, na spojrzenie  
z lotu ptaka – a jednocześnie, co jest jeszcze trudniejsze – uzyskanie przynajmniej na 
chwilę dystansu i wewnętrznej wolności od wszystkiego, co w danym momencie nas 
trapi, od naszych nastrojów i emocji, codziennych kłopotów, przeżyć, rutyny i nudy. To 
zdobycie się na coś nowego, wyjątkowego, niecodziennego. Czy przypadkiem te wy-
jątkowe spotkania przy naszych stołach wigilijnych, dzielenie się opłatkiem i potrawy, 
które spożywamy tylko raz w roku, nie są tego odzwierciedleniem? 

Spojrzenie w górę oznacza również uświadomienie sobie: „Jestem widziany.” Jeśli 
tylko nasz obraz Boga nie jest wypaczony z powodu naszych lęków, to świadomość, że 
jesteśmy obserwowani nie będzie nieprzyjemna. Odwrotnie – jeśli Nowonarodzony jest 
obrazem pragnącego bliskości z człowiekiem Boga, to owo „Jestem widziany” oznacza 
dla nas: „Jestem kochany”. Pomimo słabości, lęków, niedoskonałości i grzeszności – 
jestem kochany. I ta myśl niech prowadzi nas do życia w harmonii, spokoju, spełnieniu 
i miłości!

Piotr Niewieczerzał     ks. Michał Jabłoński
Prezes Kolegium    Proboszcz

Harmonogram nabożeństw świątecznych
24 grudnia 2017 r. (niedziela) – Wigilia – nabożeństwo – godz. 10.30. 
25 grudnia 2017 r. (poniedziałek) – Boże Narodzenie – nabożeństwo z Wieczerzą 
Pańską – godz. 10.30.
26 grudnia 2017 r. (wtorek) – II Dzień Świąt – nabożeństwo – godz. 10.30. 
31 grudnia 2017 r. (niedziela) – zakończenie roku – nabożeństwo – godz. 10.30. 
1 stycznia 2018 r. (poniedziałek) – Nowy Rok – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – 
godz. 10.30.
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2 kwietnia, 1 maja i 23 lipca w Programie 2 
Polskiego Radia o godz. 18.00 zostały wyemi-
towane nabożeństwa z Warszawy. Kolejne na-
sze nabożeństwo zostanie nadane w Wigilię, 24 
grudnia 2017 r. 22 października została nadana 
dyskusja panelowa z okazji Jubileuszu 500 lat 
Reformacji.

13 maja, 1 lipca, 26 sierpnia, 21 października 
i 25 listopada o godz. 7.40 w Programie 2 Pol-
skiego Radia zostały wyemitowane nasze audy-
cje z cyklu „Pięć minut nad Biblią”. 

W RADIUW TELEWIZJI

Nasze audycje z cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” zostały wyemitowane 13 maja, 1 
lipca, 26 sierpnia, 21 października i 9 grudnia o 
godz. 16.15 w Programie 1 Polskiego Radia. 

23 stycznia o godz. 6.30 
Telewizja Polska wyemituje  
w Programie 2 reportaż po-
święcony ordynacji Michała 
Koktysza.

Ordynacja miała miejsce 18 
listopada podczas nabożeń-
stwa synodalnego w kościele 
ewangelicko-reformowanym 
w Łodzi. Michał Koktysz stu-
diował teologię w Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej, 
a wcześniej orientalistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim 
i Uniwersytecie w Heidelber-
gu. Obecnie jest doktorantem 
i wykładowcą Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej oraz 
p.o. kierownika biura Konsy-
storza Kościoła Ewangelicko-
-Reformowanego.

DO OBEJRZENIA I POSŁUCHANIA  
W INTERNECIE

Przypominamy, że każda audycja radiowa jest umieszczana po emisji na stronie 
internetowej Polskiego Radia. Są to: „5 minut nad Biblią”, „Kościoły w Polsce i na świe-
cie”, nabożeństwa, a także „Kurier ekumeniczny”. Podobnie dzieje się z programami 
redakcji ekumenicznej Programu 2 Telewizji Polskiej. 

Wszystkie audycje Kościoła Ewangelicko-Reformowanego - zarówno radiowe 
jak i telewizyjne - są dostępne w internecie za pośrednictwem strony interneto-
wej Kościoła www.reformowani.pl. Zachęcamy do słuchania i oglądania.

Ordynacja to ważne wydarzenie w życiu Kościoła. Warto wspomnieć, że chociaż  
w Kościele Ewangelicko-Reformowanym duchowni przyjmują ordynację na całe ży-
cie, to nie cieszą się z tego tytułu szczególnymi przywilejami, związanymi ze sprawo-
wanym urzędem, w szczególności nie stanowią odrębnego stanu kapłańskiego, nie 
obowiązuje ich celibat, są sobie równi z tytułu ordynacji. 

OWACJE NA STOJĄCO PO WYKONANIU 
KANTATY REFORMACYJNEJ!

28 października odbyło 
się w stołecznym kościele 
ewangelicko-reformowa-
nym prawykonanie KAN-
TATY REFORMACYJNEJ. 
Koncert był jednym z punk-
tów programu Centralnych 
Obchodów Jubileuszu Re-
formacji w ramach Week-
endu Reformacyjnego. 
Próba generalna i sam kon-
cert zgromadziły rekordo-
wo dużą publiczność, która 
przyjęła wykonanie utworu 
owacjami na stojąco.

Kompozytorem KANTA-
TY jest Stanisław Szczyciń-
ski, autorem tekstu Jacek 
Cygan. Koncert prowadził 
Andrzej Seweryn. Wystąpili: 
zespół „proMODERN” oraz 
soliści Paulina Pytlak i Paweł 
Szczyciński, chór i orkiestra 
Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie pod 
dyrekcją Sławka A. Wróblew-
skiego. Wśród wykonawców na scenie zasiadł przy klawiszach kompozytor. Koncert 
zrealizowała firma NON Bolesława Scholla.

Stanisław Szczyciński, zapytany o powody podjęcia się skomponowania KANTA-
TY REFORMACYJNEJ, napisał: „Propozycja była dla mnie fascynująca i od strony 
muzycznej, i duchowej. Muzycznej, bo otwierała się szansa nawiązania do wielkich 
mistrzów, takich jak Jan Sebastian Bach czy nasi kompozytorzy Wacław z Szamo-
tuł i Cyprian Bazylik. Duchowej, bo wytyczała drogę do lepszego poznania myśli 
reformacyjnej, a w dalszej perspektywie do realizowania idei ekumenicznych w 
praktyce poprzez wspólną pracę nad projektem”.

Jacek Cygan na pytanie, dlaczego podjął się napisania słów KANTATY, powie-
dział: „Dzisiaj mogę się przyznać, że istotnym powodem podjęcia się napisania 
tego dzieła była chęć poznania tradycji i wartości wnoszonych przez ruchy refor-
macyjne. W ten sposób przekopałem się przez dziesiątki książek, przeprowadzi-
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w Wilnie, a zmarłego 16 września 1945 r. Wspominaliśmy także jej matkę Wandę, 
urodzoną 19 sierpnia 1893 r., a zmarłą 8 listopada 1960 r.

W 1. rocznicę śmierci, 27 września, wspominaliśmy śp. Alojzego Twardeckie-
go, który 23 marca br. skończyłby 79 lat. Pan Alojzy spędził życie na budowaniu 
mostów między ludźmi, na walce o porozumienie stron, o pokój. Wierzył, że moż-
na się różnić – nawzajem się szanując, że bez względu na światopogląd, religię, 
język czy pochodzenie, najważniejsze to być porządnym człowiekiem i że ludzie 
mogą współistnieć nie niszcząc się nawzajem. Jest autorem książki „Szkoła jancza-
rów”, opisującej jego dziecięce lata spędzone w Niemczech, po odebraniu go matce  
w 1940 r. przez nazistów.

8 października, w 16. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Monikę Żeromską,  
ur. 31 maja 1916 r. we Florencji, córkę Anny i Stefana, zmarłą 5 października 2001 r. 
w Warszawie i pochowaną na stołecznym cmentarzu ewangelicko-reformowanym. 

12 listopada wspominaliśmy zmarłego 7 listopada 1981 r. ks. Jana Niewiecze-
rzała, znakomitego kaznodzieję, oddanego współwyznawcom duszpasterza, orga-
nizatora życia religijnego, zaangażowanego ekumenistę. Ks. bp Jan Niewieczerzał 
urodził się 23 kwietnia 1914 r. w Łodzi w wielodzietnej rodzinie potomków braci 
czeskich. Po ukończeniu studiów na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, wojennej tułaczce i kilkuletniej pracy duszpasterskiej w Czecho-
słowacji, objął w 1949 r. funkcję proboszcza parafii warszawskiej, którą sprawował 
do 1979 r. Z woli Synodu przez 25 lat pełnił funkcję biskupa Kościoła Ewangelicko-
-Reformowanego. Jako wieloletni prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, obdarzo-
ny wyjątkowym darem zjednywania ludzi, łagodzenia napięć i konfliktów ks. bp 
Jan Niewieczerzał odegrał ważną rolę w zbliżeniu i współpracy między Kościoła-
mi członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej oraz propagowaniu idei jedności 
chrześcijan w kraju i za granicą. Za jego prezesury nastąpiło m.in. zacieśnienie 
współpracy z Kościołem Ewangelickim  RFN, co spowodowało zaangażowanie 
chrześcijan na rzecz pojednania między Polską a Niemcami, pokonania traumy 
wojennej przeszłości i przebaczenia oraz budowania wspólnej przyszłości. Ks. bp 
Jan Niewieczerzał był również wykładowcą zagadnień ekumenicznych w ChAT  
i wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika „Jednota”, który reaktywował po 
latach przerwy w jego wydawaniu spowodowanej wojną. W 1943 r. poślubił córkę 
łódzkiego nauczyciela Benitę z d. Kaus, z którą miał córkę i syna. Był kochającym, 
tolerancyjnym ojcem, uczącym dzieci miłości do Boga oraz życzliwości i szacunku 
dla ludzi bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie.

W 5. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Martę Werner, urodzoną 3 marca 
1926 roku, a zmarłą 16 listopada 2012 r.. Pamiętamy panią Martę przede wszyst-
kim jako aktywną, ofiarnie służącą pomocą ludziom pracownicę warszawskiej Dia-
konii. Pełna ciepła, uśmiechu i humoru przejmowała się losem każdego człowieka, 
nie pozostawiając go bez pomocy materialnej czy duchowej.

łem setki rozmów, przemierzyłem wiele szlaków od Erfurtu do Augsburga i przesie-
działem wiele godzin w ławkach tamtejszych kościołów. Dzisiaj już wiem, dlaczego 
papież Franciszek pojechał w październiku ubiegłego roku do Lund, wiem także, 
dlaczego w swojej homilii zacytował słowa Jana Pawła II: »Nie powinniśmy ule-
gać pokusie, by stawać się sędziami historii, ale tylko mieć na względzie lepsze 
zrozumienie wydarzeń, aby stać się nosicielami prawdy«. Mam nadzieję, że tekst 
niniejszej KANTATY jest kamykiem na tej drodze”.

Koncert był rejestrowany przez Telewizję Polską. Pół godziny po północy z 19 na 
20 listopada 2017 r. Telewizja Polska w Programie 2 nadała jego retransmisję.

Warto przypomnieć, że KANTATA REFORMACYJNA to inicjatywa, która 
powstała w środowisku Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie dla 
uczczenia jubileuszu 500 lat reformacji w Polsce. Utwór jest nawiązaniem do 
tradycji muzycznej reformacji. Jego zadaniem jest też zaspokojenie wyrażo-
nych w ten szczególny sposób potrzeb religijnych społeczności ewangelickiej 
naszego kraju, bowiem od wielu lat nie powstają na gruncie polskim utwory mu-
zyczne ani pieśni, które wchodziłyby do kanonu polskiej pieśni ewangelickiej. 
Dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia, Ewa Jóźwiak i Władysław Scholl, chcieliby, 
aby przy okazji kantaty powstały właśnie nowe pieśni.

Wydarzenie powstało dzięki współpracy Parafii Ewangelicko-Reformowanej  
w Warszawie z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz wsparciu wielu 
osób i parafii różnych wyznań. 

REFORMACYJNE NABOŻEŃSTWA
Z okazji obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji uczestniczyliśmy w nabożeń-

stwie jubileuszowym w niedzielę, 29 października, w Kościele ewangelicko-augs-
burskim Św. Trójcy. W naszym kościele nabożeństwo tego dnia nie odbyło się. Jako 
ewangelicy chcieliśmy święto to uczcić uczestnictwem we wspólnym nabożeństwie.

Z kolei na zakończenie centralnych obchodów związanych z pamiątką reformacji 
w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie 29 października odbyło się 
wieczorne nabożeństwo młodzieżowe, które zostało zorganizowane przez Komisję 
Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej. Zgromadzonych przywitał ks. Michał Kok-
tysz. Kazanie wygłosił Samuel Skrzypkowski. 

EKUMENICZNA MODLITWA „STWORZENIE NIE NA SPRZEDAŻ”
W Centralnych Obchodach Jubileuszu Reformacji organizowanych w Warsza-

wie przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, wzięły udział stołeczne parafie 
ewangelickie: luterańskie, metodystyczna i reformowana.

W kościele ewangelicko-reformowanym w sobotę, 28 października rano, odbyła 
się ekumeniczna modlitwa „Stworzenie nie na sprzedaż”. Poprowadził ją proboszcz 
parafii ks. Michał Jabłoński wraz z ks. bp Annette Kurschus, prezes Kościoła Ewan-
gelickiego Westfalii, która wygłosiła kazanie. 
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ZŁOTA KONFIRMACJA
21 maja podczas nabożeństwa prowadzonego przez ks. Michała Jabłońskiego 

obchodziliśmy jubileusz Złotej Konfirmacji Krystyny Gessner, Elżbiety Sobolew-
skiej, Wandy Skupny, Macieja Skierskiego, Macieja Gessnera, Edwarda Grzybka  
i Pawła Biłobrana i uhonorowanie pracy Aleksandry Sękowskiej.

NOC ŚWIĄTYŃ
W sobotę, 16 września, odbyła się w naszym kościele w godzinach 18.00-22.00 

Noc Świątyń. W programie znalazły się m.in.: występ Chóru Kameralnego Kościoła 
ewangelicko-reformowanego w Warszawie, koncert organowy w wykonaniu Michała 
Markuszewskiego, pokazy multimedialne. Można było się zapoznać z informacją na 
temat Kościoła, JEDNOTY i parafii, a także poznać zasady naszej wiary. Parafian-
ki przyniosły własnoręcznie upieczone ciasta do kawiarenki „ Cafe Semadeni”. Jak 
zwykle przy takich okazjach służyło również muzeum urządzone przy kościele. 

KONWERSJA
Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 11 czerwca, poprowadzili  

ks. Michał Jabłoński i ks. Roman Lipiński. Podczas nabożeństwa aktem konwersji 
przyjęliśmy do naszego Kościoła 13 nowych członków: Natalia Bakurova, Urszu-
la Bucińska, Katarzyna Marcinkowska, Ewa Tomaszewska-Cieślak, Albert Baku-
rov, Karol Cyprowski, Wojciech Dusiński, Filip Furman, Mikołaj Jarski, Tadeusz  
Kuśmierowski, Marek Paweł Magdziak, Viet Khoa Nguyen i Michał Tworo. 

KAZNODZIEJKA 
ŚWIECKA

23 lipca podczas na-
bożeństwa, które pro-
wadzili ks. bp Marek 
Izdebski i ks. Michał 
Jabłoński, odbyło się 
wprowadzenie w służ-
bę kaznodziei świec-
kiego Marty Borkow-
skiej.

r. dołączył do rodziny adoptowany syn, Thomas. Hanna przerwała pracę w szkole 
jako nauczycielka, poświęcając się wychowaniu dzieci i obowiązkom pastorowej,  
w międzyczasie kończąc kurs z logopedii, przydatny w pracy z dziećmi w zborze. 
W 1979 r. pastor Harm Ridder objął parafię w Bremen-Blumenthal, Hanna zaś, 
poza zajmowaniem się rodziną i działalnością parafialną, podjęła społecznie pra-
cę w kilku przedszkolach jako terapeutka logopeda. W 1994 r. rodzina Ridderów 
przeżyła traumę tracąc w wypadku samochodowym najstarszą córkę Frauke. Po 
przejściu w 2001 r. pastora Harma na emeryturę, rodzina osiadła w pobliżu Bremy, 
a Hanna zajęła się pomocą dla potrzebujących. W lecie 2016 r. Hanna i Harm 
obchodzili złote gody, mając już sześcioro wnucząt. Wspominamy Hannę również 
jako nieodłączną, wspierającą towarzyszkę pastora Harma Riddera, prowadzące-
go przez 22 lata parafię Bremen-Blumenthal, z którą nasza parafia utrzymywała 
stosunki partnerskie. W 1980 roku pastor Harm Ridder poznał w Rumunii delega-
cję naszego Kościoła i odtąd trwała serdeczna przyjaźń między naszymi zbora-
mi, wyrażająca się w licznych wzajemnych odwiedzinach, wyjazdach młodzieży 
do Bremy, pomocy podczas remontu wieży naszego kościoła. Ostatni raz pastor 
Harm wraz z Hanną byli w Polsce w lecie 2011 r.

20 stycznia minęło 5 lat od śmierci śp. Doroty Niewieczerzał, z domu Kuciń-
skiej, która zmarła w wieku 65 lat. Dorota Niewieczerzał była doktorem matematyki.  
Z ogromnym zaangażowaniem brała udział w życiu Kościoła. Aż do śmierci zasiadała 
w kilku gremiach naszego Kościoła pełniąc w nich różne funkcje, między innymi jako 
Prezes Konsystorza. Wiele czasu poświęcała naszemu czasopismu JEDNOTA, publi-
kując w nim artykuły i felietony odnoszące się do wydarzeń kościelnych oraz zjawisk 
i postaw występujących w otaczającej rzeczywistości. Była jednocześnie wspaniałą 
córką, matką, babcią, żoną i siostrą. 

W 5. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. ks. Lecha Trandę urodzonego  
24 listopada 1956 r. w Warszawie, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów, zmarłego 
23 lutego 2012 r. Ks. Lech był proboszczem zboru warszawskiego, a wcześniej 
pastorem parafii w Kleszczowie. Służbę w Kościele rozpoczął w 1981 r. jako ka-
znodzieja świecki zborów w Kucowie, Żyrardowie i Kleszczowie. W 1991 r. został 
ordynowany w Kleszczowie, a w 1996 r. wybrany proboszczem parafii warszaw-
skiej i służbę tę pełnił do roku 2008. Był również radcą duchownym Konsystorza, 
konsultantem ds. mediów naszego Kościoła, redaktorem naczelnym JEDNOTY, 
członkiem Komisji bioetycznej przy Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu, wiceprze-
wodniczącym Tymczasowej Rady Zarządzającej Komitetu Krajowego UNICEF-
-Polska. Pamiętamy go przede wszystkim jako człowieka wielkiego serca i tempe-
ramentu, otwartego i bezpośredniego, niosącego pomoc potrzebującym.  

W 15. rocznicę śmierci wspominaliśmy śp. Jadwigę Rydzewską pracowni-
ka wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 r.,  
a zmarłą 15 marca 2002 r. w Warszawie, córkę Bronisława Rydzewskiego, pro-
fesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, urodzonego 3 kwietnia 1884 r.  

ORDYNACJA MICHAŁA KOKTYSZA
18 listopada w Łodzi, podczas nabożeństwa synodalnego, Michał Koktysz został 

ordynowany na duchownego naszego Kościoła (obszerniejsza relacja w JEDNOCIE 
4/2017; zob. też s. 11 „Biuletynu”). 
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EKUMENIA 
W poniedziałek, 3 kwietnia, w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstą-

pienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2 odbyło się comiesięczne nabożeństwo eku-
meniczne, podczas którego kazanie wygłosił Władysław Scholl. 

Dwa kolejne nabożeństwa gościliśmy u siebie (8 maja i 5 czerwca). W poniedzia-
łek, 8 maja, podczas nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się w naszym 
kościele – świętowaliśmy Dni Biblii. Liturgię poprowadziła Ewa Jóźwiak, a reflek-
sją biblijną podzieliła się Małgorzata Platajs – dyrektor Towarzystwa Biblijnego  
w Polsce. W kolejnym miesiącu, 5 czerwca, podczas nabożeństwa ekumenicz-
nego, które odbyło się również w naszym kościele liturgię poprowadził Władysław 
Scholl, kazanie zaś wygłosił ks. prof. Andrzej Perzyński – polski duchowny kato-
licki, profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W piątek, 7 kwietnia, w kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya odbyła się 
ekumeniczna droga krzyżowa organizowana przez Stowarzyszenie Pojednanie „Ef-
fatha” i warszawski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, w której uczestniczył ks. 
Roman Lipiński.

2 października w naszym kościele odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekume-
niczne, które poprowadził Władysław Scholl, kazanie wygłosiła Ewa Jóźwiak.

W poniedziałek, 4 grudnia, w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpie-
nia Pańskiego podczas comiesięcznego nabożeństwa ekumenicznego kaznodziej-
ką była Ewa Jóźwiak.

8

B I U L E T Y N

KRÓTKO
l 23 marca grupa pierwszoklasistów spotkała się z ks. Michałem Jabłońskim  

w naszym kościele. Było to spotkanie przygotowujące młodzież do stworzenia gry 
miejskiej o warszawskich protestantach w ramach projektu „Cztery strony Warszawy”.
l 7 kwietnia odbył się w naszej parafii panel dyskusyjny pt. „Trójca Święta”, 

którego uczestnikami byli Ewa Kiedio i Krzysztof Dorosz. 
l Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, w niedzielę, 3 września, inaugurujące rok 

szkolny poprowadził ks. Michał Jabłoński. Po nabożeństwie odbyło się obowiązko-
we zebranie rodziców z kierowniczką Szkoły Niedzielnej, Hanną Trandą.
l Od  21 do 24 września odbyła się wycieczka parafialna na pogranicze polsko-

-litewskie, do Sejn, Kowna i Kiejdan. 
l 25 września odbyło się Ewangelickie Spotkanie Kobiet w Parafii ewangelicko-

-augsburskiej Św. Trójcy przy ul. Kredytowej 4. Spotkania te będą się odbywały na 
Kredytowej do zakończenia remontu naszej parafii. Temat najbliższego spotkania: 
„Jak nas wychowywano, a jakie jesteśmy”. Wprowadzenie do dyskusji poprowadzi-
ła diakon Małgorzata Gaś.
l 22 października po nabożeństwie odbyło się zebranie delegatów na Synod  

w kościele w sali muzeum.
l 26 listopada po nabożeństwie odbyła się loteria fantowa w kawiarence  

w przedsionku kościoła, a 3 grudnia – kiermasz wieńców adwentowych. Wpływy  
z loterii i kiermaszu Diakonia przeznacza na pomoc potrzebującym.

ODESZLI
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 25 września, zmarła w wieku 95 lat, nasza pa-

rafianka, śp. Janina Bobilewicz, ur. 9 maja 1922 r. w Warszawie, córka Jana  
i Bronisławy z domu Kacprzykowska. Pogrzeb śp. Janiny Bobilewicz odbył się 28 
września, na naszym cmentarzu.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek, 9 listopada 2017 r., zmarł nasz para-
fianin, śp. Andrzej Robert Kowalski, urodzony 2 marca 1937 r. w Warszawie, syn 
Józefa i Marii z domu Osiejewskiej, z zawodu matematyk, z zamiłowania muzyk, 
aktywny uczestnik życia naszego Kościoła.Pogrzeb odbył się w środę, 22 listopada, 
w naszym kościele, a następnie na cmentarzu parafialnym.

Łączymy się w smutku i modlitwie z rodzinami zmarłych.

WSPOMINAMY
15 stycznia wspominaliśmy śp. pastorową Hannę Ridder, urodzoną 3 kwiet-

nia 1943 r. w Berlinie. Studia pedagogiczne odbyła w Getyndze, gdzie poznała 
swojego przyszłego męża pastora Harma Riddera. Po ślubie w 1966 r. pastoro-
stwo osiedli w parafii reformowanej w Groß Midlum. W 1968 r. Hanna urodziła 
pierwsze dziecko, córkę Frauke, po niej przyszli na świat Gerrit i Katrin, a w 1975 

ZMIANY NA CZAS REMONTU W BUDYNKU PARAFIALNYM
Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole 

Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
4 października wznowione zostały zajęcia wieczorne: o godz. 18.00 godzina biblijna, 

a o 19.00 na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywają się w zakrystii kościoła.
Z powodu remontu domu parafialnego herbatki po nabożeństwie odbywają się  

w kawiarence w przedsionku kościoła.

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU
W sobotę, 9 grudnia, odbyło się w kościele jesienne Ogólne Zgromadzenie Zbo-

ru. Zebrani przyjęli protokół z poprzedniego zebrania oraz sprawozdania agend 
parafialnych. W podziękowaniu za realizację KANTATY REFORMACYJNEJ Kole-
gium Kościelne wręczyło dyplomy Ewie Jóźwiak i Władysławowi Schollowi, którzy 
z kolei podziękowali Kolegium za objęcie patronatem tej inicjatywy. Anna Ziele-
niewska, pracownica administracji parafialnej, otrzymała dyplom z okazji jubile-
uszu 15-lecia pracy w parafii.

Podczas zebrania została przekazana informacja o decyzjach podjętych pod-
czas dwóch tegorocznych sesji Synodu. Podjęto uchwałę dostosowującą Regu-
lamin Parafii do Prawa wewnętrznego Kościoła, rozpoczęto dyskusję o składkach 
parafialnych, podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania z Kościołem zobowiązań pa-
rafii warszawskiej. W zebraniu uczestniczyli z ramienia Konsystorza: prezes Kon-
systorza Witold Brodziński, ks. Krzysztof Góral i Henryk Kimmer.
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KONCERTY
9 kwietnia w kościele rzymskokatolickim św. Włodzi-

mierza Ekumeniczny Chór Kameralny pod kierunkiem 
Pawła Hruszwickiego zaśpiewał koncert pasyjny „Laeta-
re, Jerusalem”. 

11 kwietnia odbył się w naszym kościele koncert wiel-
kopostny chóru Modo Maiorum pod dyrekcją Michała 
Straszewskiego.

3 maja w naszym kościele koncertował estoński chór NUKU „Pieśni Ariela”. 
Usłyszeć było można utwory kompozytorów estońskich, m.in. Arvo Pärta z towa-
rzyszeniem skrzypiec i wiolonczeli.

7 maja odbył się w naszym kościele koncert z cyklu 31. Warszawskich Spotkań 
Muzycznych. Wystąpił chór kameralny Stolzer Ensemble z towarzyszeniem pozytywu.

26 maja odbył się w naszym kościele XXVI koncert muzyki cerkiewnej, w którym 
wystąpili uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki  Cerkiewnej „Hajnówka 
2017” w Białymstoku. Były to chóry z Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

12 czerwca odbył się w naszym kościele recital dyplomowy organisty Piotra Kar-
bownika z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, studenta i pierwsze-
go dyplomanta naszego organisty, Michała Markuszewskiego.

26 czerwca odbył się w naszym kościele koncert chóru Modo Maiorum na poże-
gnanie sezonu koncertowego.

5 listopada odbył się w naszym kościele koncert reformacyjny chóru Modo Ma-
iorum. W programie znalazły się głównie utwory Jana Sebastiana Bacha.

W ramach Śródmiejskich Koncertów Organowych koncertowali u nas: 22 paździer-
nika Gunnar Idenstam ze Sztokholmu, 26 listopada Karol Mossakowski z Paryża,  
a 17 grudnia sezon zamknie koncertem Michał Markuszewski. 

Z DZIAŁALNOŚCI PTEw
Pierwsze powakacyjne spotkanie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzy-

stwa Ewangelickiego (PTEw) odbyło się 18 września w sali parafialnej  przy ul. 
Kredytowej 4. Prelegentką była Alicja Sadomska, która przedstawiła temat: „Ewan-
gelicy w Gostyninie”. Z kolei 6 października odbyło się spotkanie zatytułowane: 
„Aktualne inicjatywy ekumeniczne Polskiej Rady Ekumenicznej”. Gościem był  
ks. dr Grzegorz Giemza. 

KWESTA
Tegoroczna kwesta na naszym cmentarzu przy ul. Żytniej odbywała się  28 i 29 paź-

dziernika  i 1 listopada. Jak co roku, kwestowali nasi parafianie i goście. Układ kalenda-
rzowy (sobota, niedziela i środa), jednoczesne obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji,  
a także pogoda nie ułatwiały sytuacji. 

W tym roku kwestowali aktorzy i dziennikarze: Jacek Braciak, Szymon Hołownia, 
Arkadiusz Janiczek, Krystyna Janda, Edyta Jungowska, Aleksandra Justa, Kazimierz 
Kaczor, Emilia Krakowska, Sławomira Łozińska, Anna Nehrebecka, Michał Ogórek, 
Michał Piela, Marcin Perchuć, Aneta Todorczuk Perchuć, Marta Perchuć Burzyńska, 
Anna Seniuk, Anna Serafińska, Katarzyna Skarżanka, Bożena Stachura, Magda Sma-
lara, Beata Ścibakówna, Magda Umer, Magdalena Warzecha. 24. osobą była Renata 
Kim, która będąc naszą parafianką wykorzystywała w szlachetny sposób swoją po-
pularność dziennikarki i osoby działającej społecznie. Zebrano ok. 14 tys. zł. Wszyst-
kim kwestującym należą się ogromne podziękowania. Dziękujemy Alinie Burmajster  
i Krystynie Bart Kasperek za opiekę (nie tylko kulinarną) nad wszystkimi kwestujący-
mi, Ewie Jakowicz Tabęckiej za wielogodzinny dyżur, wszystkim pracownikom parafii  
i cmentarza za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji.  

JUBILEUSZ ORDYNACJI
16 listopada br. minęła 65. rocznica ordynacji ks. Zdzisława Trandy, emeryto-

wanego biskupa naszego Kościoła, naszego wychowawcy, nauczyciela, opiekuna  
i przyjaciela. Jubileusz wspominaliśmy podczas nabożeństwa niedzielnego 19 li-
stopada 2017 r. w warszawskim kościele.

Z DZIAŁALNOŚCI DIAKONII
W związku z Niedzielą Diakonii 24 września podano informacje związane z dzia-

łalnością Diakonii naszego Kościoła i Diakonii warszawskiej: na konto Diakonii Ko-
ścioła wpłynęła kwota 11.131,27 zł z tytułu 1% od podatku dochodowego za rok 
2016. Dziękujemy ofiarodawcom! 

Diakonia zajmuje się współpracą ekumeniczną z Diakonią Polską (KEA), Caritas 
Polska oraz Eleosem (Kościół Prawosławny) w takich dziedzinach, jak: Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom (świece wigilijne) oraz skarbonki pasyjne. 

21 października odbyła się ekumeniczna uroczystość UBI CARITAS, podczas 
której wręczona została tegoroczna Nagroda Diakonii Kościoła Ewangelicko-Re-
formowanego w RP imienia ks. bp. Jana Niewieczerzała. W tym roku nagrody 
otrzymali: Danuta Kwiatkowska, Barbara Stahlowa i Wacława Żórawska oraz Mi-
chał Tessarowicz.

Na wniosek Rady Diakonii i zgodnie z zaleceniem Synodu 2017 r. Diakonia przy-
stąpiła do akcji na rzecz głodującej ludności świata przeznaczając na ten cel kwotę 
4000 zł.  Diakonia prowadzi stałą akcję częściowej refundacji kosztów leków dla 
Parafii Kościoła oraz Diaspory.

ŚLUB
9 września w naszym kościele w związek małżeński wstąpili Agata Skierska, cór-

ka Krzysztofa Bandoły-Skierskiego i Anny z d. Skierska, lat 30, panna, wyznania 
ewangelicko-reformowanego i Łukasz Miszkurka, syn Grzegorza i Ewy z d. Rozen, 
lat 37, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego. 


