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Paraf i i  Ewangel icko-Reformowanej  w Warszawie

SYNOD W BEŁCHATOWIE
W dniach 25-26 maja obradował w Bełchatowie Synod naszego Kościoła. 

Część obrad poświęcono 450. rocznicy wydania Biblii brzeskiej. Podczas na-
bożeństwa inaugurującego obrady Synodu, ks. bp Marek Izdebski wprowa-
dził w urząd, wybraną jesienią ub. roku, prezes Synodu - Ewę Jóźwiak. Jest 
ona pierwszą w historii naszego Kościoła kobietą, która kieruje Synodem.

W porządku obrad znalazły się też wybory. Do Prezydium Synodu powoła-
no: Jolantę Pospiszył (sekretarz Synodu), Hannę Trandę (zastępca sekretarza),  
ks. Romana Lipińskiego (notariusz Synodu), ks. Tadeusza Jelinka (zastępca no-
tariusza). Wybrano również władze Diakonii Kościoła: Biruta Przewłocka-Pachnik 
została prezesem. Do Rady Diakonii weszli: Marzena Matejka, Maciej Konwicki  
i Zofia Wołoszczak. Nowo wybrane gremia zostały w niedzielę podczas nabożeń-
stwa wprowadzone w służbę.

Synod przedłużył kadencję Konsystorza i Synodalnej Komisji Rewizyjnej do koń-
ca roku 2013. Kontynuowano drugie czytanie nowelizacji Prawa Wewnętrznego.

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

Pracownia Ochrony Dziedzictwa Historycznego Parafii Ewan-
gelicko-Reformowanej w Warszawie działa w Bibliotece Synodu w 
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 1000 – 1400, tel. 22 831-34-08, 
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-Refor-
mowanego w Warszawie odbywa próby w domu parafialnym we 
wtorki i piątki od godz.1800; strona internetowa: www.chorkame-
ralny.pl.

Biuro Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP 
mieści się w domu parafialnym  
i jest czynne w dni robocze w godz. 900-1500;  
tel. 22 831-45-22, fax 831-08-27,
nr konta: 17 1240 1066 1111 0000 0005 9398,
e-mail: reformowani@reformowani.pl,  
strona internetowa: www.reformowani.pl,
Biblioteka Synodu mieści się w budynku kościoła  
przy al. Solidarności 74 (wejście od zakrystii)  
i jest czynna od wtorku do piątku w godz. 1000-1500;
tel. 22 831-34-08; e-mail: biblsyn@wp.pl. 
Wizyta po uprzednim ustaleniu telefonicznym.
Redakcja „Jednoty” mieści się w domu parafialnym;  
tel. 22 636-99-13; nr konta: 81 1020 1013 0000 0102 0126 2302,
e-mail: jednota@jednota.pl, strona internetowa: www.jednota.pl.

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 naczelny: Ewa Jóźwiak
e-mail: sachs@newsroom.kai.pl; strona internetowa: www.reformowani.org.pl
Skład i druk: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie
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Najbliższe nabożeństwo  
zostanie nadane przez ra-
dio w dniu 21 lipca 2013 
roku w Programie Drugim  
o godz. 8.00. Będzie to retrans-
misja z nabożeństwa, które 
odbyło się w dniu 26 maja w 
Bełchatowie.

W RADIU

W TELEWIZJI

Kolejne nasze audycje z 
cyklu „Kościoły w Polsce  
i na świecie” zostaną wy-
emitowane 21 września i 9 li-
stopada o godz. 21.48 w Pro-
gramie Pierwszym Polskiego 
Radia.

Audycje z cyklu „5 minut 
nad Biblią” zostaną wyemi-
towane 20 lipca, 28 września 
i 16 listopada o godz. 7.40 w 
Programie II Polskiego Radia. 

CYKL KONCERTÓW ORGANOWYCH

Reportaż poświęcony po-
wrotowi Biblii brzeskiej do 
parafii żychlińskiej zosta-
nie nadany przez TVP w dniu 
23 lipca w Programie Drugim  
o godz. 11.55.

ZMIANA GODZINY  
NABOŻEŃSTW!

Zgodnie z decyzją Ogól-
nego Zgromadzenia Zboru 
z 14 kwietnia 2013 r. poda-
jemy do wiadomości, że od 
niedzieli 5 maja przez cały 
rok nabożeństwa rozpoczy-
nać się będą o jednej porze, 
czyli o godzinie 10.30.

KRÓTKO
● 9 maja, w Święto Wnie-

bowstąpienia Pańskiego, w 
kościele luterańskim przy 
Puławskiej odbyło się wspól-
ne dla naszych obu parafii 
nabożeństwo. Kazanie wy-
głosił ks. Michał Jabłoński.

● 12 maja nabożeństwo 
niedzielne poprowadził  
ks. Michał Jabłoński było 
to nabożeństwo w ramach 
Ekumenicznych Dni Biblii.

● W niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego, 19 maja, 
gościliśmy naszych braci  
i siostry z Holandii z partner-
skiej parafii z Hagi. Odbyło 
się też spotkanie z gośćmi 
po nabożeństwie przy kawie, 
herbacie i domowym cieście.

● 9 i 30 czerwca odbyły 
się spotkania Warszawskie-
go Kręgu Dyskusyjnego.

● 30 czerwca odbędzie 
się II Festiwal Psalmów  
w Kościele konkatedralnym 
Bożego Ciała na Kamionku. 
Jego dyrektorem artystycz-
nym Paweł Hruszwicki. 

24 marca odbyła się inauguracja IV Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Organowej w 
naszym kościele. Festiwal rozpoczął koncert w wy-
konaniu Henryka Gwardaka. Najbliższe koncerty: 
28 lipca - Franz Günthner (Leutkirch), 25 sierpnia 
- Michał Markuszewski (Warszawa). 

MŁODZIEŻ W „LUTERANEUM”
Młodzież ewangelicko-augsburskiej parafii Św. 

Trójcy zaprosiła naszą młodzież na wspólne spo-
tkanie we wtorek, 25 czerwca w „Lutheraneum”. 
W programie spotkania przewidziano krótkie roz-
ważanie, wspólny śpiew, gry integracyjne, czas na 
rozmowy i poznawanie się.

KOLEKTA WITTENBERSKA
26 maja kolekta z nabożeństwa została prze-

kazana do Konsystorza jako „Kolekta witten-
berska”. Zebrano 530 zł.

Centrala GAW jesienią 2012 r. zwróciła się do 
mniejszościowych Kościołów ewangelickich, którym 
pomaga finansowo, o pomoc w pokryciu kosztów re-
montu budynku kościoła w Wittenberdze, w którym 
kazania wygłaszał ks. dr Marcin Luter. Ten projekt 
remontu powstał w związku z zaplanowaną dekadą 
obchodów 500. rocznicy wystąpienia Marcina Lutra 
przeciwko sprzedaży odpustów w 1517 r.

SPOTKANIA KOMISJI SYNODALNYCH
W środę, 26 czerwca odbyło się na terenie naszej 

parafii posiedzenie Synodalnej Komisji Problemowej.
1 lipca obradowała na terenie parafii Synodalna 

Komisja Prawa. Były to pierwsze spotkania nowowy-
branych komisji.

SPOTKANIE KOBIET
19 czerwca w luterańskiej parafii Wniebo-

wstąpienia Pańskiego odbyło się spotkanie 
przedstawicielek czterech warszawskich para-
fii ewangelickich.

Prelekcję nt. Kobieta w Kościele wygłosił nowy pro-
boszcz parafii, ks. Dariusz Chwastek. Przedstawił on 
rolę kobiet od czasów biblijnych do współczesności. 
Temat bardzo zainteresował licznie przybyłe uczest-
niczki spotkania, wywiązała się żywa dyskusja. 

POTRZEBNI DARCZYŃCY
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Refor-

mowanego zwraca się z gorącą prośbą 
o wsparcie finansowe akcji dofinansowania zakupu 
podręczników szkolnych dla dzieci z najuboższych 
rodzin naszego Kościoła. Ewentualne wpłaty można 
kierować na konto Diakonii z dopiskiem „Podręczniki 
2013” lub bezpośrednio w kancelarii parafii.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
23 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 

Szkoły Niedzielnej. Z tej okazji uczniowie prowadzili 
nabożeństwo wg liturgii tegorocznego Światowego 
Dnia Modlitw, podczas której śpiewała Łucja Borzy-
kowska i na skrzypcach zagrał Przemek Scholl. 

Dnia Narodowego (6 czerwca), były też wyciecz-
ki do rezerwatu przyrody i do Lund oraz wizyta  
w Centrum Pielgrzymów.

WSPOMINAMY
19 maja wspominaliśmy w 20. rocznicę śmierci 

śp. Hieronima Alamę, członka naszej parafii, urodzo-
nego 4 maja 1926 r. w Kamieńsku, a zmarłego 17 maja 
1993 r. w Warszawie. Zmarłego wspominała rodzina  
i przyjaciele.

24 czerwca zmarł w wieku 99 lat Stanisław 
Werner, mąż śp. Marty Wernerowej, powstaniec 
warszawski, odznaczony Krzyżem Partyzanckim, 
Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstania. 
Honorowy Obywatel Miasta Brwinowa, autor ksią-
żek i audycji radiowych, działacz społeczny, przy-
jaciel i darczyńca warszawskiej Diakonii, serdeczny 
przyjaciel naszego Zboru. 27 czerwca, po mszy w 
kościele św. Floriana w Brwinowie, odbyło się poże-
gnanie pana Stanisława na cmentarzu ewangelicko-
-reformowanym w Warszawie. 
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ZGROMADZENIA ZBORU
14 kwietnia po nabożeństwie odbyło się Ogólne Zgromadzenie Zboru, w czasie 

którego m.in. przeprowadzone zostały wybory delegatów na Synod i kandydatów 
do gremiów Kościoła. Po przedstawieniu sprawozdania komisji rewizyjnej, burzli-
wej dyskusji i nieprzyjęciu przez Zgromadzenie wniosku o nieudzielenie absolu-
torium Kolegium Kościelnemu, komisja rewizyjna podała się do dymisji. 12 maja 
odbyła się kontynuacja obrad OZZ z 14 kwietnia br. Obrady odbyły się zgodnie z 
przyjętym 14 kwietnia porządkiem, a poprowadził je p. Władysław Scholl.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Zboru obradujące w niedzielę 16 czerwca br. wy-
brało członków nowej komisji rewizyjnej warszawskiej parafii w osobach: Marty 
Borkowskiej, Hanny Trandy, Desiré Rasolomampionony i Macieja Konwickiego. 

REFORMOWANI NA LESZNIE, KTÓRE BYŁO W GETCIE
W niedzielę, 21 kwietnia 2013 r., w ramach „Łańcucha pamięci”, o godz. 19.00, 

ks. Michał Jabłoński zapalił znicz, a Aleksandra Sękowska przyniosła bukiet żonki-
li. W ten sposób przypomnieli warszawiakom, że enklawa ewangelicka wcinała się 
w getto, że granica dużego getta przebiegała w jednym miejscu pomiędzy budyn-
kiem plebanii a domem Leszno 18. Pamięć tego faktu jest utrwalona napisem na 
chodniku. Zatrzymało się w tym miejscu świadomie 7 osób. Prowadzone rozmowy 
dały satysfakcję i odczucie, że ludzie mają dobrą znajomość historii i prawidłowy 
stosunek do naszych starszych braci – Żydów.

W niedzielę, 28 kwietnia, po nabożeństwie, Aleksandra Sękowska mówiła w sali 
parafialnej o usytuowaniu enklawy ewangelickiej w dużym getcie (1940-1942) i 
wynikających stąd sytuacjach dla naszej wspólnoty. Słuchacze oglądali przygoto-
wane plansze i plan tej części Warszawy.

PAMIĘCI OFIAR
14 czerwca br., w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Kon-

centracyjnych, ks. Michał Jabłoński złożył kwiaty w Muzeum Więzienia Pawiak pod 
tablicą poświęconą pamięci ewangelików wyznania augsburskiego i reformowane-
go zamęczonym i zamordowanym na Pawiaku.

PODZIĘKOWANIA
W maju zakończył się remont podłogi w prezbiterium. Remont udało się prze-

prowadzić dzięki ofiarności i hojności wielu darczyńców, dlatego chcieliśmy najser-
deczniej podziękować wszystkim, którzy wsparli ten remont finansowo – naszym 
współwyznawcom, a także członkom Kościoła Dobrego Pasterza. Ogółem zebra-
liśmy na ten cel 6200 zł.

NOC MUZEÓW ZA NAMI
Nasza parafia już od kilku lat uczestniczy  

w Warszawskiej Nocy Muzeów, w czasie której 
otwiera dla zwiedzających podwoje kościoła 
przy al. Solidarności 74 i przygotowuje różne 
atrakcje. W tym roku tematem Nocy była Biblia 
Brzeska, której 450-lecie wydania obchodzimy 
w 2013 r., a impreza obchodzona była pod ha-
słem „Zarwij noc z Biblią!”.

Z tej okazji przez cały czas trwania imprezy 
prezentowany był oryginalny egzemplarz XVI-
-wiecznej Biblii Brzeskiej, zorganizowano spe-
cjalną wystawę we współpracy z Towarzystwem 
Biblijnym w Polsce pt. „Biblia wczoraj i dziś”, a 
znani aktorzy scen polskich czytali fragmenty 
staropolskiej Biblii.

Zwiedzający mogli również wysłuchać koncer-
tu Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, koncertów orga-
nowych w wykonaniu Michała Markuszewskiego, 

spędzić czas przy smacznych wypiekach w kawiarni Semadeni lub dokonać zaku-
pu używanych książek i płyt w charytatywnym sklepie „DobroCzynny”.

Parafia serdecznie dziękuje wszystkim tym, bez których zorganizowanie tego wyda-
rzenia nie byłoby możliwe oraz tym, którzy odwiedzili w tę wyjątkową noc nasz kościół.

SPOTKANIE W SZWECJI
Biruta Przewłocka-Pachnik jako jedyna reprezen-

tantka Polski brała udział w cyklicznym spotkaniu 
kobiet z krajów wokół morza Bałtyckiego, które od-
było się w dniach 5-9 czerwca w Lund w Szwecji. 

Spotkanie zorganizowały kobiety z Ekumeniczne-
go Forum Kobiet przy wsparciu Światowego Dnia 
Modlitwy. Miejscem spotkania był niewielki (8 za-
konnic) klasztor sióstr dominikanek w oddalonej od 
miasta miejscowości Rogle. W zjeździe uczestni-

czyło 18 kobiet: ze Szwecji, Niemiec,Litwy,Estonii, Finlandii,Rosji i Polski. Temat 
zgromadzenia brzmiał: „Woda Życia - podzielmy się skarbami naszych tradycji”. 
Uczestniczki wysłuchały dwóch wykładów: biblijnego rozumienia i znaczenia wody 
(„wewnętrznej” wody życia) oraz „Morze Bałtyckie - ekologiczny naukowy punkt 
widzenia i  aspekt chrześcijański”. Z każdym wykładem połączone były warsz-
taty. W części rozrywkowej uczestniczki brały udział w obchodach Szweckiego 
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ŚPIEWAŁ U NAS „AULOS”
7 kwietnia odbył się koncert Kameralnego Zespołu Muzyki Dawnej „Aulos” 

z Białegostoku. 
W programie znalazła się muzyka gruzińska, ormiańska i grecka. Dziewczyny 

zauroczyły nas swoim śpiewem do tego stopnia, że zaprosiliśmy je na 19 maja.

KONCERT KOPENHASKIEGO CHÓRU KANTATOWEGO
Kopenhaski Chór Kantatowy z Danii śpiewał podczas na niedzielnego na-

bożeństwa 9 czerwca 2013 r.  
Jest to chór klasyczny, składa się z 60 doświadczonych śpiewaków w wieku od 

25 do 60 lat. Założony w roku 1984, chór wykonuje każdego roku w Kopenha-
dze 5-6 koncertów z towarzyszeniem orkiestry. Główne kompozycje wykonywane 
przez chór to m.in. „Ein Deutsches Requiem” Brahmsa, „Stabat Mater” Dvoraka, 
dzieła Mozarta, Händla, Faure, Mendelssohna i wszystkie dzieła Bacha.

KONCERT  
„IL CANTO”

9 czerwca wieczorem 
koncertował u nas ze-
spół „Il canto”. 

W programie znalazły 
się utwory: Marcina Le-
opolity „Missa paschalis” 
i Orlando di Lasso „Missa 
pro defunctis”.

W niedzielę 19 maja 
„Aulos” zaśpiewał pod-
czas nabożeństwa w 
Święto Zesłania Ducha 
Świętego. Nabożeństwo 
było nagrywane do ra-
dia i następnego dnia, w 
drugim dniu Zesłania Du-
cha Świętego można było 
wysłuchać retransmisji 
nabożeństwa w radiowej 
Dwójce. Niedzielna kolek-
ta przeznaczona była na 
Fundusz „Śpiewaj!”.

Dyrygent chóru, Torben H.S. Svendsen jest z wykształcenia kontrabasistą, dy-
plom uzyskał w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Kopenhadze. Na-
stępnie uzupełnił swoje kwalifikacje o dyrygenturę, kształcąc się m.in. pod okiem 
Dan-Olofa Stenlunda, Alice Granum, Michaela Bojesena.Torben H.S. Svendsen 
dyryguje głównie dużymi oratoriami na chóry i orkiestrę.

ZJAZD KOBIET EWANGELICKICH W WITTENBERDZE
W dniach 19-23 czerwca odbył się w Wittenberdze zjazd kobiet ewangelic-

kich organizowany przez zaprzyjaźnione Diakonie z trzech państw - Polski, 
Czech i Niemiec. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Kobiety reformacji” i 
miało na celu wymianę myśli i doświadczeń.

Polskę reprezentowały: 
diakon Małgorzata Gaś, 
Aldona Karska, Anna 
Móżdżak oraz Magdale-
na Wellman z Kościoła 
ewangelicko-augsbur-
skiego oraz Marta Bor-
kowska i Katarzyna Kar-
pińska z naszej parafii.

Były wspólne modlitwy i 
rozważania Słowa Boże-
go,  interesujące  prelek-
cje, dużo zwiedzania, za-
bawy i radości płynącej z 
faktu przebywania razem. 
Następne spotkanie odbę-
dzie się  za rok w Polsce. 

Dom Marcina Lutra


