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Warszawa, luty 2013 roku 

Dnia  10  lutego  2013  r.  odbyło  się  Wyborcze  Zgromadzenie  Parafialne  Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej  Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Wyborom 
przewodniczył  ks.  bp  Jan  Cieślar.  Zgromadzenie  w  pierwszej  turze  głosowania 
wybrało na  swojego proboszcza  ks.  dra Dariusza Chwastka, dotychczasowego 
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie.
W wyborach wzięło udział 175 osób spośród 396 uprawnionych do głosowania.
Ks.  dr  Dariusz Chwastek uzyskał  105 głosów,  ks.  Grzegorz Brudny otrzymał 37 
głosów, a ks. Wojciech Pracki 31 głosów. 
Zgodnie z p. §46 p.10 Regulaminu Parafialnego wybory i ich wynik muszą zostać 
zatwierdzone uchwałą Konsystorza.

Janusz Maciuszko

Proboszcz-elekt  ks.  dr  Dariusz  Chwastek  urodził  się 
w 1973 r. w Cieszynie. Studia teologiczne odbył w latach 
1993-1998  w  Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej 
w Warszawie.  Następnie  przebywał  na  rocznym 
stypendium naukowym na Wydziale Teologii Ewangelickiej 
w  Lipsku  (Niemcy).  W  listopadzie  1999  r.  został 
ordynowany  na  duchownego  Kościoła  Ewangelicko  - 
Augsburskiego  w  RP.  Służbę  kościelną  pełnił  cały  czas 
w parafiach diasporalnych. Najpierw, od września 1999 r. 
w  Sycowie  na  Dolnym  Śląsku,  a  potem  od  2000  r. 
w Radomiu i Kielcach. Od 2004 r. związany jest z Lublinem, 
początkowo jako proboszcz – administrator, a od 2006 r. 
jako  proboszcz  z  wyboru.  W  czerwcu  2002  r.  obronił 
rozprawę doktorską w zakresie teologii systematycznej pt. 
„Egzystencja a Słowo. Program demitologizacji jako próba 
aktualizacji  nauki  o usprawiedliwieniu  według  Marcina 
Lutra”.  Pracuje  w Chrześcijańskiej  Akademii  Teologicznej 
w Warszawie. Zajmuje się naukami o religii oraz teologią 
systematyczną. Od 2002 r. jest przedstawicielem Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w Komisji Ekumenicznego Przekładu Pisma Świętego Starego 
Testamentu Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Ks. Dariusz Chwastek jest żonaty z dr Anną 
Mikler-Chwastek,  która  jest  adiunktem w  Instytucie  Wspomagania  Rozwoju  Człowieka  i 
Edukacji (Katedra Pedagogiki Małego Dziecka) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie. Państwo Chwastek mają dwie córki - Aleksandrę i Hannę.

Zdj. Aleksandra Dziak



Sprawozdanie Tymczasowej Rady Paraf ialnej  za rok 2012

Tymczasowa  Rada  Parafialna  została  ustanowiona  uchwałą  Konsystorza 
i wprowadzona w urzędowanie 12 lipca 2012 r. Jedno z jej  posiedzeń (26 września 2012 r.) 
odbyło  się  wspólnie  z  Komitetem  Parafialnym.  Jego  członkom  przekazano  wtedy  m.in. 
informację na temat statusu Komitetu i podstawowych kierunków pracy Rady. 

Jako  swoje  podstawowe  zadanie  Rada  określiła  skuteczne  przeprowadzenie 
wakansu na stanowisko proboszcza. Już na swoim pierwszym posiedzeniu podjęła uchwałę 
o ogłoszeniu wakansu. Po wyrażeniu na nią zgody przez Konsystorz zaczęły biec terminy 
urzędowe, które w głosowaniu z poprzedniej niedzieli osiągnęły swoją finalizację wyborczą. 
Przed nami pozostaje dalszy ciąg procesu urzędowego, tj. instalacja nowego proboszcza oraz 
wybór i  wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej. Terminy tych czynności regulują 
przepisy naszego prawa kościelnego.

Rada  postanowiła  nie  podejmować  decyzji  strategicznych  dla  Parafii,  zwłaszcza 
takich, które dotyczyłyby rozporządzania majątkiem Parafii  przekraczającym zakres zarządu 
zwykłego.  Takie  decyzje  w  opinii  Rady  powinny  być  podejmowane  przez  nową  Radę, 
pochodzącą  z  wyboru dokonanego przez  Zgromadzenie  Parafialne. Dlatego  obecna Rada 
koncentruje się na bieżącej działalności administracyjnej i podejmuje decyzje lub interwencje 
w sprawach leżących w żywotnym interesie Parafii. 

W ramach takich działań Rada podjęła m.in. następujące decyzje:
1) o rozwiązaniu konkursu ofert na stanowisko kościelnego i wybraniu p. Jana Szyrle na to 
stanowisko. Z zainteresowanym podpisano odpowiednią umowę;
2)  o  przedsięwzięciach  remontowych  i  przekształceniach  pomieszczeń  w  budynku 
parafialnym. Sprawa dotyczy: 

a)  elementów  technicznych  związanych  z  ogrzewaniem  budynku.  Udało  się 
znacząco  zredukować  koszty  poprzez  przegląd  techniczny  i  zalecenie  procedur 
konserwacyjnych  zamiast  wymiany  szeregu  podzespołów.  Kwestię  ewentualnej 
przebudowy  lub  wymiany  instalacji  zbiornika  buforowego  podejmie  nowa  Rada, 
uwzględniając m.in. kwestię nadbudowy budynku; 

b)  ograniczenia  decyzji  odnośnie do przekształceń kuchni  w przyziemiu budynku 
z uwagi na to, że trudno dziś określić przyszłe potrzeby jej potencjalnych użytkowników; 

c) dokończenia prac modernizacyjnych w węźle sanitarnym w przyziemiu budynku; 
d)  zadecydowano  o  kontynuacji  wynajmu  pokoju  w  suterenie  oraz 

o przekształceniu  zwolnionego  pomieszczenia  na  drugi  pokój  gościnny,  a  także  o  jego 
wyposażeniu;

e) ustalenia kosztorysu i zakresu prac związanych z remontami i adaptacją mieszkań 
służbowych  w  związku  z  instalacją  nowego  proboszcza.  Rada  uwzględnia  też  koszty 
przeprowadzki proboszcza. Suma wydatków, chociaż znaczna, jest jednak potrzebna. Należy 
uwzględnić fakt, że mieszkania nie były remontowane od ok. 15 lat i to, że remont w związku 
z instalacją proboszcza przypada zwykle raz na dekadę. Znaczną pomocą jest deklaracja p.  
Kornelii  Pilch  o  przejęciu  przez  siebie  znacznej  części  kosztów  adaptacji  jej  docelowych 
pomieszczeń.  
3)  o  skromnym  dofinansowaniu  obozów  i  kolonii,  Chóru  Parafialnego  i  działalności  
młodzieżowej;
4)   o  ponownym  zorganizowaniu  salki  dla  dzieci  w  budynku  kościoła.  Salka  mieści  się  
w pomieszczeniu  wcześniej  zajmowanym  na  cele  dystrybucji  wydawnictw.  Punkt 
z wydawnictwami został przeniesiony do izby pamięci.
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Rada  interweniowała,  m.in.  w  porozumieniu  z  adwokatem, w  sprawie  planów budowy 
parkingu  przez  MSW  na  parcelach  sąsiadujących  z  działką  parafialną.  Dotychczasowe 
wyjaśnienia urzędowe wskazują na to, że Parafii nie grozi odcięcie od drogi dojazdowej od  
strony ul. Batorego. Również w kontakcie z prawnikiem Rada próbuje ustalić status iwestycji  
parafialnej  na  terenie  działki  parafialnej  przy  kościele.  Sprawa  parkingu  i inwestycji  jest 
podobna o tyle, że w obu przypadkach Parafię w pozycji zakładnika swoich decyzji próbują 
postawić  dwa silne urzędy państwowe:  MSW i  ABW. Zdobycie  w ostatnim czasie  przez 
Parafię  tzw.  warunków  zabudowy  nie  kończy  sprawy,  ponieważ  dokument  został 
natychmiast oprotestowany przez agendy rządowe. Istotą rzeczy jest spór o strefę ochronną 
wokół terenu zamkniętego MSW i ABW. O ustalenie takiej strefy ABW dopiero teraz ma się 
starać u wojewody mazowieckiego. Stan obecny jest taki, że Parafia nie może swobodnie 
dysponować swoją własnością. W przypadku skutecznego podważenia decyzji o warunkach 
zabudowy pole manewru może się ograniczyć do wystąpienia o odszkodowanie z powodu 
niemożności  swobodnego  dysponowania  własnością.  Nadal  prowadzone  jest 
monitorowanie działań Wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Mokotów oraz 
Komisji  Ładu  Przestrzennego  Rady  m.st.  Warszawy,  której  jednym  z  zadań  jest  
zaopiniowanie projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej, obejmującego również 
tereny inwestycji  parafialnej. Rada pragnie jak najserdeczniej  podziękować osobom, które 
angażują się w działania w urzędach, u prawników i we władzach samorządowych.

Szczególne starania podjęto co do innych nieruchomości:
1) Jesienią udało się doprowadzić do końca prace remontowe i adaptacyjne w mieszkaniu na 
ul. Lipskiej, którego właścicielem Parafia została w drodze cesji testamentowej. Mieszkanie 
jest wynajmowane, zaś kwota uzyskana z najmu służy potrzebom parafialnym. Dłuższy czas 
mieszkanie wskutek niedokończenia prac adaptacyjnych i technicznych nie nadawało się do 
zasiedlenia,  natomiast  koszty  jego  bieżącego  utrzymania  generowały  poważne  straty.  
Dlatego ukończenie prac potraktowano jako priorytet. Rada pragnie w tym miejscu z całego 
serca podziękować tym wszystkim osobom, które niemal na co dzień zaangażowały się w 
prace,  projekt,  nadzór  i  wykonawstwo.  Bez  ich  poświęcenia  sprawa  byłaby  dotąd 
niezałatwiona. 
2) Rada wystąpiła do Konsystorza z prośbą o jego udział w przejęciu przez Parafię dawnego 
cmentarza ewangelickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
3)  Udało  się  rozjaśnić  i  ruszyć  sprawę  nieruchomości  w  Gostyninie.  W  niektórych 
dokumentach tamtejszych władz miejskich jedna działka gruntu zapisana jest jako własność 
naszej Parafii. Wpis ten nie dotyczy jednak całej  dokumentacji  określającej stan własności  
gruntu. Rada postanowiła najpierw zwrócić się do Konsystorza o zaświadczenie, że nasza 
Parafia jest następcą prawnym dawnej Parafii  E-A w Gostyninie. Stosowna dokumentacja 
została  złożona  w biurze  Konsystorza  Kościoła. Po uzyskaniu  decyzji  Konsystorza  będzie 
możliwe podjęcie dalszych kroków.
4)  Rada  wstępnie  starała  się  oszacować  od  strony  prawnej  i  geodezyjnej  sprawę 
nieruchomości przy ul. Wąchockiej, przekazanej Parafii drogą testamentarną. Pozornie sprawa 
wygląda  interesująco,  ale  stan  prawny  obszaru  jest  niejasny.  Przede  wszystkim  mapy 
geodezyjne pokazują inne oznaczenia niż figurujące w dokumentach sądowych. Z uwagi na 
koszty  remontowe  w  budynku  parafialnym,  Tymczasowa  Rada  nie  zdecydowała  się 
wyasygnować  środków na  ekspertyzy i  ewentualne  koszta  sądowe. Nowa Rada  będzie 
musiała ocenić szanse na pozyskanie nieruchomości lub odszkodowania za  nią  oraz  czy  
pomoc   ekspercka   i   droga   sądowa   nie   pochłonie  kwot  przewyższających  ewentualny
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przychód na rzecz Parafii. 
Rada  pragnie  podziękować  wszystkim  osobom  i  środowiskom,  które  tworzą 

podstawy dla codziennego życia naszej Parafii. Specjalne podziękowanie składamy na ręce 
Koła Pań m.in. za przekazanie środków na wymianę nagłośnienia kościoła.

Warszawa, 10 lutego 2013 r. 

Sprawozdanie proboszcza-administratora Paraf i i  Ewangelicko-Augsburskiej  
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie za rok 2012

Nabożeństwa

Rok 2012 przebiegał pod biblijnym hasłem: Pełnia mej mocy okazuje się w słabości.  
(2  Kor  12,9).  Za  sobą  mamy  dość  trudny  okres,  naznaczony  zaskakującymi  zwrotami, 
niepewnością,  brakiem  stabilizacji.  Jednak  z  Bożą  pomocą  dane  nam  było  przejeść  ten 
niełatwy okres i dziś możemy z nadzieją spoglądać w nowe dnie. Ufam, że dzisiejsze wybory 
proboszcza Parafii przyczynią się do stabilizacji życia zborowego i wzmocnienia wzajemnych 
relacji w naszej Jednocie. 

Życie zborowe w prezentowanym okresie sprawozdawczym skupiało się głównie 
na  coniedzielnych  nabożeństwach  komunijnych  oraz  tygodniowych  nabożeństwach 
pasyjnych i adwentowych. Wzorem lat ubiegłych, także i w roku minionym kazania podczas 
tygodniowych  nabożeństw  głosili  studenci  teologii  ChAT.  Dodatkowo  odbyły  się 
nabożeństwa  we  wszystkie  Święta  wypadające  w  dni  powszednie.  W  Święto 
Wniebowstąpienia  Pańskiego  przeżywaliśmy nabożeństwo z  udziałem duchownych  oraz 
wiernych stołecznych parafii  ewangelickich. Kazanie wygłosił  ks. sup. Zbigniew Kamiński 
z Parafii  Ewangelicko-Metodystycznej.  W  ostatnią  niedzielę  stycznia  przeżywaliśmy 
uroczyste  nabożeństwo  z  udziałem  praktykantów,  wikariuszy  oraz  proboszczów 
administratorów  naszego  Kościoła  uczestniczących  w  zajęciach  Instytutu  Pastoralnego. 
Kazanie  wygłosił  dyrektor  Instytutu  ks.  dr  Adrian  Korczago.  Uczestników  Instytutu 
gościliśmy jeszcze na uroczystej kolacji w naszej parafii. 

W  wielki  poniedziałek  02  .04.  ub.r.  przeżywaliśmy  w  kościele  uroczystości 
pogrzebowe śp. Krystyny Waker. W nabożeństwie pogrzebowym udział wziął Zwierzchnik 
Kościoła bp Jerzy Samiec, pracownicy Biura Konsystorza, licznie zgromadzeni duchowni oraz 
wierni.  24.  czerwca  ze  względu  na  zwołane  posiedzenie  Zgromadzenia  Parafialnego 
w nabożeństwie czynnie wziął udział bp Jerzy Samiec. W sobotę 08 września ub. odbyło się 
w naszym kościele uroczyste nabożeństwo organizowane przez PRE oraz Stowarzyszenie 
Znaki Nadziei. W nabożeństwie obok przedstawiciel Stowarzyszenia oraz PRE udział wzięli 
dawni więźniowie obozów koncentracyjnych.

Niestety  w  ubiegłym  roku  nie  zostały  zorganizowane  w  naszym  kościele  nabożeństwa 
patriotyczne z udziałem EDW. 

Działalność ekumeniczna

4



Już  od  ponad  20  lat  organizowane  są  w  naszej  parafii  nabożeństwa 
ekumeniczne, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Podczas tych 
spotkań  refleksją  lub  kazaniem  dzielą  się  zarówno  duchowni,  jak  i  osoby  świeckie 
angażujące się w działalność ekumeniczną. Po nabożeństwie uczestnicy zapraszani są na 
poczęstunek do sali parafialnej. Niestety liczba uczestników nabożeństw ekumenicznych 
z  roku  na  rok  spada.  Udział  ewangelików  jest  znikomy.  W  zasadzie  nabożeństwa 
skupiają  garstkę  stałych,  oddanych  sprawie  ekumenistów,  którzy  dzięki  własnemu 
zaangażowaniu przyczyniają się do tego, iż te nabożeństwa mogą się odbywać. W tym 
miejscu  chciałbym wyrazić  wdzięczność  naszym  parafianom, którzy  niestrudzenie  co 
miesiąc  wspierają  naszą  lokalną  ekumenię  oraz  wyznać  nadzieję,  że  dzięki  naszemu 
zainteresowaniu frekwencja nieco wzrośnie.

Przy okazji omawiania kwestii związanych z ekumenią należy podkreślić ścisłą 
współpracę  naszej  parafii  z  Towarzystwem  Biblijnym  w  Polsce.  Dzięki  wzajemnym 
kontaktom, w naszej  parafii  odbywają się spotkania Zarządu Towarzystwa Biblijnego 
oraz  Komitetu  przygotowującego  Ekumeniczne  Święto  Biblii.  Grupa  konfirmacyjna 
miała możliwość bezpośredniego zapoznania się z  działalnością TB w Polsce poprzez 
udział w zajęciach zorganizowanych w siedzibie Towarzystwa.  

Życie parafialne

W  prezentowanym  okresie  sprawozdawczym  regularnie,  poza  okresem 
wakacyjnym,  pasyjnym  i  adwentowym,  prowadzone  były  cotygodniowe  godziny 
biblijne, w których uczestniczy średnio grupa około 8 osób. Co miesiąc spotykało się 
Koło Pań i  Koło Seniorów. Od września  odbywają  się  w parafii  spotkania  dla  osób 
zainteresowanych protestantyzmem. Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch spotkań 
co miesiąc. Uczestniczy w nich grupa 10 osób, które wyraziły pragnienie wstąpienia do 
naszego Kościoła. 

W okresie pasyjnym oraz adwentowym prowadzone są wraz z pracownikiem 
diakonii  parafialnej  Panią  Barbarą  Walewską,  odwiedziny  domowe  naszych  parafian 
połączone z Wieczerzą Pańską. Regularnie odwiedzamy nasze parafianki, przebywające 
w EOD Tabita. Oprócz tych stałych odwiedzin prowadzone są również wizyty w ciągu 
roku kalendarzowego. W okresie sprawozdawczym złożyłem 23 wizyty domowe.    

W parafii regularnie odbywały się lekcje religii, szkółka niedzielna, prowadzone 
były zajęcia plastyczne dla dzieci. Od września ubiegłego roku w kościele uruchomiono 
salkę dla rodziców z dziećmi. Zajęcia plastyczne z dziećmi prowadzi Małgorzata Weigle, 
lekcje religii katechetka Katarzyna Folgart, oraz proboszcz – administrator. Odbywały się 
zajęcia  konfirmacyjne  dla  grupy  5  konfirmantów. Tegoroczna  uroczystość  konfirmacji 
odbędzie się 12.05.

 
Tradycyjnie  w  okresie  adwentowym  przeżywaliśmy  parafialne  spotkania  Koła 
Seniorów,  Koła  Pań  oraz  Rady  i  Komitetu.  W  ubiegłym  roku  grupa  parafian 
zorganizowała  Parafialne  Spotkanie  Adwentowe,  w  której  udział  wzięło  około  40 
parafian. Jest to cenna inicjatywa, którą warto kontynuować. Dziękuję inicjatorom tego 
spotkania za jego organizację. 
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Regularnie odbywały się próby chóru parafialnego prowadzonego przez panią 
Katarzynę  Folgart.  Chór  występował  podczas  naszych  nabożeństw oraz  parafialnych 
uroczystości.  Ponadto  chór  wziął  udział  w  Diecezjalnym  Zjeździe  Chórów 
zorganizowanym przez ewangelicką parafię w Lublinie. Na zaproszenie Urzędu Miasta w 
Supraśli, Chór wystąpił  z koncertem w dawnym miejscowym kościele ewangelickim. 
Była to również okazja do zapoznania się z rejonem, z czego skorzystaliśmy, zwiedzając 
miasto Białystok, odwiedzając Muzeum Ikony oraz kosztując regionalnych potraw.   

W lutym  ubiegłego  roku,  dzięki  staraniom  Pani  Marii  Kaucz,  miało  miejsce 
otwarcie  wystawy  poświęconej  dawnemu  proboszczowi  parafii  ewangelickiej  w 
Nowym Dworze Mazowieckim ks. Robertowi Nitschmannowi. W uroczystości  udział 
wzięła  córka, wnuczka oraz bratek ks. Nitschmanna. Wystawa była udostępniona w 
budynku kościoła przez blisko półtora miesiąca. 13.10. ub.r. w Nowodworskim Ośrodku 
kultury odbył się wernisaż tej wystawy. W uroczystości udział wzięła delegacja z naszej  
parafii. 

W niedzielę 22 lipca grupa parafian zwiedzała wystawę w Zamku Królewskim 
Pod wspólnym niebem. Rzeczypospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.). 
Dzięki  uprzejmości  współautorki  wystawy  Pani  Moniki  Matwiejczuk  nasza  parafia 
pozyskała  15  dwuosobowych  zaproszeń.  Serdecznie  dziękuję  Pani  Matwiejczuk  oraz 
naszym parafiankom, które umożliwiły nam zwiedzenie wystawy.  

Od  września  ubiegłego  roku  spotkania  członków  dawnego  SPME,  obecnie 
rozpoznawalnego  pod  nazwą  Dinozaury  odbywają  się  w  każdy  drugi  poniedziałek 
miesiąca  w  naszej  parafii.  Zmiana  miejsca  spotkań  wynikała  z  konieczności 
przeprowadzenia  prac  remontowych  w  pomieszczeniach  parafii  Św.  Trójcy  w 
Warszawie.  Regularnie  co  miesiąc  odbywają  się  w  naszej  parafii  posiedzenia 
Warszawskiego Oddziału Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Spotkania mają miejsce w 
każdą trzecią środę miesiąca.  

W minionym roku  w ramach  akcji  pozyskiwania  funduszy  na  nowe  organy 
zorganizowaliśmy  4  koncerty  (koncert  Chóru  SGGW, zespołu  kameralnego  Tempus, 
Filharmoników oraz  Harfistki).  Dziękuję  w tym miejscu Pani  Emilii  Dziubińskiej  za  jej  
zaangażowanie w tych działaniach, dziękuję również Kołu Pań, które finansuje plakaty). 
Serdecznie dziękuję za ofiary, które Państwo złożyły na ten cel. 

Parafia nasza brała udział w akcjach zbiórki ofiar na  Fundację Jeden Drugiemu. 
Włączyła  się  również  w  Ogólnopolską  akcję  charytatywną  Prezent  pod  choinkę. 
W ubiegłym roku zebraliśmy 19 paczek, które przekazaliśmy CME. 

W prezentowanym okresie odbyło się 7 Ślubów, 9 Chrztów, 4 Konwersje oraz 13 
pogrzebów (12  parafian, 1  pogrzeb  zewnętrzny).  Wszystkie  te  czynności  poprzedzone 
były kilkoma rozmowami duszpasterskimi. Prowadzone były rozmowy przedchrzestne 
oraz przedmałżeńskie. Osoby, które przygotowywały się i aktualnie przygotowują się do 
Aktu Konwersji, odbywają co najmniej półroczny okres przygotowawczy.

Warto również dodać, że  naszą  parafię  odwiedzają  regularnie  grupy  szkolne 
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z terenu  Mazowsza.  Bywają  również  grupy  przewodników.  Jest  to  doskonała  okazja  do 
promocji naszego Kościoła, jak i samej parafii.  

W ubiegłym roku nastąpiła reorganizacja wśród pracowników parafialnych. Od 01. 
09. obowiązki gospodarza domu, kościelnego pełni Pan Jan Szyrle. 

Młodzież 

W okresie sprawozdawczym odbywały się regularne, poza okresem wakacji letnich 
i zimowych spotkania młodzieżowe, dla dwóch grup: gimnazjalno-licealnej oraz studenckiej. 
Spotkania odbywają się w piątki o godz. 18.00 i 19.15. W ramach pracy młodzieżowej daje się 
zauważyć silnie kontakty z grupą młodzieżową parafii partnerskiej w Berlinie – Marienfelde.  
Ich  rezultatem  był  udział  siedmioosobowej  grupy  młodzieżowej  z  naszej  parafii  w 
ogólnoświatowym  spotkaniu  Wspólnoty  Taize  w  Berlinie.  W  październiku  ub.r. 
kilkuosobowa grupa młodzieży z Berlina złożyła wizytę w naszej parafii. 

W okresie pasyjnym odbyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Dni skupienia dla  
dzieci szkoły podstawowej prowadzone były przez katechetkę Katarzynę Folgart oraz Panią 
Urszulę  Szeligę.  Grupę  gimnazjalną  oraz  ponadgimnazjalną  prowadził  proboszcz.  
W ubiegłym roku po raz kolejny nasza parafia przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu Sola 
Scriptura.  Zgłosiło  się  kilkoro  dzieci,  które  prowadziła  katechetka  Katarzyna  Folgart  oraz 
proboszcz. Nasz uczeń Filip Niemczyk zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego, który  
odbył się w Bielsku - Białej i został jednym z laureatów konkursu. 

W maju ubiegłego roku parafialna grupa studencka przebywała kilka dni w Wiśle 
Głębcach.  Koszty  wyjazdu  i  pobytu  zostały  pokryte  ze  środków,  które  młodzież 
wypracowała ze sprzedaży ciast podczas kawiarenki parafialnej.  

W okresie  wakacyjnym zostały  przygotowane i  przeprowadzone dla  dzieci  oraz 
młodzieży obozy letnie w Lidzbarku Welskim, a także w Sorkwitach. 

Młodzież  naszej  parafii  brała  udział  w  Diecezjalnych  i  Ogólnopolskich  Zjazdach 
Młodzieży  Ewangelickiej.  W  tym  miejscu  warto  odnotować,  iż  nasza  parafia  była 
gospodarzem i współorganizatorem II Diecezjalnego Zjazdu Młodzieży, który odbywał się w 
dniach 2-3.12. ub.r.

Reprezentacja

W  okresie  sprawozdawczym  reprezentowałem  parafię  podczas  nabożeństw 
w ramach  Tygodnia  Modlitw  o  Jedność  Chrześcijan.  Miałem  sposobność  wygłoszenia 
kazania  podczas  nabożeństwa  ekumenicznego  w  Kościele  Ewangelicko-Reformowanym 
w Warszawie. Nabożeństwo było nagrywane, a później transmitowane w II programie TVP. 
Wziąłem  udział  w  spotkaniu  noworocznym  organizowanym  przez  PRE.  Uczestniczyłem
w  spotkaniu  noworocznym  w  Pałacu  Prezydenckim.  Brałem  udział  w  kwartalnych 
posiedzeniach  proboszczów  parafii  zrzeszonych  w  warszawskim  oddziale  PRE.  Raz
w miesiącu uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Fundacji ETO. Reprezentowałem Parafię 
podczas  obchodów  rocznicy  wybuchu  Powstania  Warszawskiego.  Brałem  udział  we 
wprowadzeniu  ks.  Marcina  Pysza  w  urząd  proboszcza  Parafii  w  Piszu.  Uczestniczyłem
w uroczystości 50 – lecia założenia Domu Opieki Sarepta w Węgrowie. 
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Drogi Zborze,
pragnę w tym miejscu i przy tej okoliczności podziękować wszystkim, którzy angażowali się  
w  pracę  parafialną  w  minionym  roku,  Radnym  Rady  Parafialnej,  członkom  Komitetu 
parafialnego,  Komisji  Rewizyjnej,  Chórowi  Parafialnemu,  członkiniom  Koła  Pań,  Paniom 
przygotowującym  kawiarenkę  parafialną,  pracownikom  etatowym,  wolontariuszom 
należącym i nienależącym do naszej Parafii, uczestnikom nabożeństw i wszystkim życzliwym 
naszej  działalności  za  wasz  udział  w  pracy  dla  Królestwa  Bożego.  Dziękuję  Wam  drogi  
Zborze, za  Wasze  zaangażowanie.  Dziękuję  za  każde  dobro i  życzliwe słowo skierowane 
wobec nas, dziękuję za pomocną dłoń. Dziękuję również za słowa krytyki, jeśli płyną one z 
życzliwego i szczerego serca przyjmuję je z pokorą. 

Niech ten kolejny 2013 r., który staje przed nami okaże się być błogosławiony i pomyślny
w Waszym życiu osobistym, zawodowym, a nade wszystko w życiu zborowym. 

Dziękuję za uwagę, 

Ks. Marcin Kotas
Proboszcz-administrator                                             Warszawa, dn. 10 lutego 2013 r.

Sprawozdanie z działalności  Komisj i  Diakonijnej 
Paraf i i  Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie za rok 2012

Wypełniając  podstawowe  cele  służby  diakonijnej,  tak  jak  w  latach  ubiegłych, 
Komisja pomagała osobom potrzebującym bez względu na ich wiek i wyznanie.

I tak wydano paczki żywnościowe dziewięciu osobom, które zgłosiły się o pomoc 
do  naszej  parafii.  Małżeństwo  z  półtoraroczną  córką  oprócz  paczek  żywnościowych 
otrzymało środki czystości, zabawki, a dzięki pastorowej pampersy i ubranka dla dziecka.

Nasi seniorzy będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymali w ciągu roku 43 paczki 
żywnościowe na łączną kwotę: 2717,83 zł, co stanowi 63,21 zł za paczkę.

Na Święta Bożego Narodzenia 11 osób (w tym dwie spoza parafii) otrzymało paczki 
żywnościowo-świąteczne, zawierające artykuły spożywcze (mleko, kasza gryczana, makaron, 
kasza z warzywami, sery, konserwa mięsna, warzywna, herbatniki, dżem), które, tak jak w 
roku ubiegłym, przekazał Komisji Paweł Folgart, za co mu w imieniu osób obdarowanych i 
moim własnym bardzo serdecznie dziękuję.

Paczki te zostały wzbogacone o produkty zakupione z funduszy Komisji (majonez, 
chrzan, wędlina, barszcz czerwony, śledzie, grzyby, jajka, masło). Dwie osoby samotne (bez 
rodziny) otrzymały 9-daniowy zestaw wigilijny.

W roku 2012 Komisja Diakonijna wydała:
na artykuły żywnościowe dla podopiecznych 3047, 86 zł;
na inne potrzeby 2195, 30 zł;
w tym refundacja leków 1185, 02 zł;

    zapomogi 400, 00 zł;
8



sprzęt rehabilitacyjny 275, 00 zł;
taksówki 335, 28 zł.
Łącznie na wszystkie cele charytatywne wydano:                5243, 16 zł.

Dnia  1  kwietnia  -  w  Niedzielę  Palmową  -  Koło  Pań  i  Komisja  Diakonijna 
zorganizowały obiad dla naszych seniorów. Po uroczystym nabożeństwie do stołu (w sali  
parafialnej) zasiadło 17 osób. Ponieważ był to kolejny wspólny obiad, wśród zaproszonych 
zapanowała  radość  z  powodu  ponownego  spotkania.  Po  pewnym  czasie  do  rozmów 
z gośćmi dołączyli parafianie. Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy włączyli 
się w przygotowanie tej tak ważnej dla naszej społeczności parafialnej, uroczystości.

Wzorem lat  ubiegłych Komisja  zorganizowała  stoisko  z  przetworami  owocowo-
warzywnymi  w  Dniu  Święta  Żniw.  Dochód  ze  sprzedaży  wyżej  wymienionych  został 
przeznaczony na cele charytatywne.

Pracownicy  Komisji  ułatwiali  naszym  seniorom,  korzystając  z  pomocy 
zmotoryzowanych parafian, dotarcie do kościoła, przychodni i ośrodków rehabilitacyjnych.

Osobom mającym kłopoty z poruszaniem się robili zakupy, pomagali we wszystkich 
czynnościach domowych, pobierali renty i emerytury. Szczególną troską była otoczona - i  
jest  w  dalszy  ciągu  –  87.  letnia  parafianka,  u  której  we  wrześniu  2012  roku  rozpoznano 
chorobę  nowotworową.  Pracownik  diakonijny  towarzyszył  jej  we  wszystkich  (12) 
wyprawach karetką do szpitala onkologicznego i hematologicznego na Ursynowie.

Od stycznia do kwietnia, pracownik diakonijny 2 razy w tygodniu na zmianę z p.  
Janiną  Muszyńską  pełnił  dyżur  przy  chorej  po  udarze  mózgu.  Pani  Janina  podjęła  pracę 
wolontariacką pod  koniec  2011  roku, zaskarbiając  sobie od razu serca  2  podopiecznych, z  
którymi utrzymuje kontakt do chwili  obecnej. Za tę pomoc Pani Janinie bardzo serdecznie 
dziękuję. 

Przez  cały  2012  rok,  pracownik  diakonijny  2  razy  w  tygodniu  dostarczał 
przygotowane przez siebie zestawy obiadowe dwóm osobom: 90. letniej i 98. letniej.

Tak jak w latach ubiegłych, seniorzy otrzymywali życzenia świąteczne, urodzinowe, 
wykonywane były kartki i ozdoby świąteczne.

Pamiętano o seniorach przebywających w domach opieki i szpitalach (dwie wizyty 
w  Sarepcie,  dziewięć  wizyt  w  Tabicie  –  w  tym  trzy  z  ks.  Marcinem.  Piętnaście  wizyt  
w szpitalach, dwie poza Warszawą w Rasztowie).

Pracownik  diakonii  siedmiokrotnie  towarzyszył  księdzu  w  domowych 
nabożeństwach  komunijnych.  W 2012  roku  pracownicy  Komisji  złożyli  ponad  400  wizyt 
domowych, uczestniczyli w dystrybucji paczek świątecznych. W akcję roznoszenia paczek do 
osób niewychodzących z domów włączyli się również parafianie. Ogółem dostarczono 70 
paczek.

Barbara Walewska

Sprawozdanie z działalności Koła Pań w 2012 r.

Koło Pań w roku sprawozdawczym kontynuowało swoją działalność, realizowaną od lat.

Działalność  ta  ma  na  celu  ożywienie  życia  parafialnego,  integrację  członków  zboru 
i udzielanie pomocy tam, gdzie jest to potrzebne i możliwe.
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Podczas zebrań Koła Pań, które odbywają się w każdą 1-szą środę miesiąca, omawiamy różne 
organizacyjne sprawy, a także świętujemy jubileusze naszych Pań. 

Znajdowałyśmy również czas na spotkania z ciekawymi ludźmi. M.in. naszymi gośćmi byli:

a/  p.  Maria  Wójtowicz,  która  wprowadziła  nas  w  temat  Samotności.  Temat  trudny,  ale 
sprowokował bardzo gorącą dyskusję.

b/  p. dyr.  Małgorzata  Platajs  omówiła  działalność Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz 
zapoznała nas z materiałami, które pomagały organizatorom w przygotowaniu dorocznego 
Światowego Dnia Modlitwy. 
 
c/  p.  dr  Tomasz  Korczyński  przybliżył  nam  temat  „Prześladowanych  chrześcijan  we 
współczesnym świecie”.

d/  p.  Maria  Kaucz  zaprezentowała  wystawę  „Witraże  pamięci”  poświęconą 
nowodworskiemu duszpasterzowi ks. R. Nitschmannowi.

e/ p. Iza Rowińska, która od lat wprowadza nas w świat literatury, sztuki i filmu. Tematem jej  
prelekcji była „Codzienność w sztuce”.

W Niedzielę Palmową wspólnie z parafialną Diakonią, zorganizowałyśmy świąteczny obiad 
dla naszych starszych Seniorów. Było to spotkanie po nabożeństwie, które dało okazję do 
wspólnych  rozmów  i  wspomnień.   Oczywiście  zapewniliśmy  transport  tym  Parafianom, 
którzy nie mogli do nas dojechać samodzielnie.

Bardzo  ważną  formą  naszej  działalności  jest  niedzielna  kawiarenka,  która  pozwala 
Parafianom choć przez chwilę zatrzymać się i porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi przy kawie 
i herbacie.

Tę działalność od roku dzielimy ze starszą parafialną młodzieżą, która w ostatnią niedzielę  
miesiąca serwuje swoje smakołyki, a zysk z ich sprzedaży przeznacza na realizację swoich 
projektów.

Chętnie odwiedzany jest również kiosk niedzielny, w którym można zaopatrzyć się w wiele 
ciekawych produktów.  

Członkinie Koła Pań w 2-gą środę miesiąca sprawują pieczę także nad spotkaniami naszych 
Seniorów, w których czasie częstują smakołykami, a opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz 
Proboszcz.

Bardzo  dziękujemy  Parafiankom,  które  przejęły  na  siebie  trud  obsługi  spotkań  po 
nabożeństwie ekumenicznym w 1-szy poniedziałek miesiąca.

Z  początkiem  2012  r.  w  naszym  kościele  rozpoczęto  akcję  zbierania  funduszy  na  nowy 
instrument. 

Pani   Emilia   Dziubińska   zaproponowała   organizowanie   koncertów,   na  które  zaprasza
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ciekawych artystów. Koło Pań natomiast pokrywa koszty wydruku plakatów, rozwieszanych 
w  zaprzyjaźnionych  bratnich  parafiach,  których  autorką  jest  jedna  z  naszych  młodych 
parafianek.

Na stałe w diariusz wydarzeń parafialnych wpisały się organizowane przez nas :
- loterie fantowe
- kiermasze odzieżowe
- jesienny kiermasz przetworów: owocowych i  warzywnych oraz domowych pieczonych 
ciast 
- kiermasz ciekawych książek

W połowie  września  zorganizowałyśmy  wyjazd  do  Węgrowa,  w  którym  uczestniczyły 
przedstawicielki  Koła  Pań  i  Koła  Seniorów.  Odwiedziłyśmy mieszkańców Domu Opieki 
„Sarepta” z s. Anielką Kawulok i ks. Wawrzeczko, a także zwiedziłyśmy pięknie odnowiony 
Węgrów i zabytkowy cmentarz ewangelicki.

 Od prawie 20 lat przygotowujemy i finansujemy paczki świąteczne dla naszych parafialnych 
Seniorów.  I w tym roku do tych paczek, p. Basia Walewska z ramienia Diakonii, włożyła 
ręcznie robione „cudeńka”. Znajdowaliście Państwo także ozdoby na choinkę dziergane przez  
członkinię Koła: p. Anję Barańską oraz paczuszki z drobnymi pierniczkami upieczonymi przez  
p. Annę Kotas. Paniom serdecznie dziękuję za urozmaicenie zawartości paczek świątecznych.

Od 2-ch lat paczki świąteczne dla naszych Seniorów nie są takie bogate jak przed laty. 

Jeszcze w 2009 r. wspólnie ze śp. ks. Adamem Pilchem zdecydowaliśmy, że jest potrzeba 
finansowego wspierania części parafian nieobjętych stałą opieką parafialnej diakonii.

W minionym  roku  nasze  Koło  otoczyło  opieką  13  osób.  Było  to  refundowanie  recept, 
zabiegów lekarskich, oraz jednorazowe wsparcia finansowe.

Największym  wydatkiem  na  rzecz  Parafii  było  w  okresie  letnim  sfinansowanie  nowego 
nagłośnienia w kościele.

W czerwcu przekazałyśmy również na ręce p. Kasi Folgart kwotę na zakup lub uzupełnienie 
nowych strojów dla parafialnego Chóru.

Wszystkim członkiniom naszego Koła z serca dziękuję za poświęcony czas i ofiarną pracę 
przy realizacji  naszych zadań życząc w Nowym Roku zdrowia i  wytrwałości  oraz siły do 
dalszej pracy.

Jednocześnie  apeluję  do  Parafianek,  które  mogłyby  poświęcić  trochę  swojego  czasu 
i przyłączyć się do nas, aby wspomóc działania nasze oraz Diakonii parafialnej.

Anna Rybińska, Łucja Cholewik, Małgorzata Lengiewicz
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Hasło miesiąca: 

„Bacz, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością”.    Łk 11,35

Najserdeczniejsze życzenia dla naszych 
parafialnych Jubilatów:

  Pani Emmy Nawrockiej                    ur. 2 lutego
  Pana Zygfryda Weinberga               ur. 3 lutego
  Pani Zofii Romanowskiej              ur. 14 lutego
  Pani Lidii Szafran                            ur. 16 lutego
  Pani Heleny Kowieska                    ur. 18lutego
 Pani Hanny Wyszomirskiej           ur. 19 lutego

Publiczne podziękowanie złożone odchodzącemu ks. Marcinowi Kotasowi

Po  ogłoszeniu  wyników  wyborów  na  proboszcza  w  naszej  parafii,  prowadzący 
Zgromadzenie Parafialne zwierzchnik Diecezji W-wskiej ks. bp Jan Cieślar, złożył serdeczne 
podziękowania  odchodzącemu  Proboszczowi-Administratorowi  ks.  Marcinowi  Kotasowi, 
które zostały przez Zgromadzenie Parafialne przyjęte długą i gromką owacją na stojąco. 

Ks.  Kotas  został  tydzień  wcześniej  wybrany  proboszczem  przez  Zgromadzenie 
Parafialne  w  Poznaniu.  Osiągnął  dobry  wynik,  pomimo  udziału  czterech  księży 
kontrkandydatów na to stanowisko. W liście do swoich poznańskich parafian i wyborców, 
napisał m.in.  „[...]W kontekście tego wszystkiego, co przede mną (przeprowadzka,  nowe 
miejsce  służby,  nowe  obowiązki,  nowe  międzyludzkie  relacje)  słowa  biblijnego  hasła 
bieżącego roku :  „Nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy”(Hbr 13,14), 
nabierają dla mnie szczególnego znaczenia. Wskazują one bowiem na pewien nieustanny 
proces, na dynamikę, której wszyscy jesteśmy poddani. Te słowa przypominają o tym, że 
jako ludzie wiary jesteśmy w ciągłej drodze, krocząc przez różne miejsca, przystanie, lecz  
stale podążając ku Temu, co przed nami. 
Proszę  przyjąć  moje  serdeczne wyrazy wdzięczności  za  zaufanie,  którym mnie  Państwo 
obdarzyli. To wiele dla mnie osobiście znaczy.[...]”.                   

Adam Golański

Drodzy czytelnicy, pragniemy poinformować, iż na naszej parafialnej stronie internetowej 
www.pulawska.luteranie.pl  istnieje możliwość pobrania biuletynu „Nasza Parafia” w formie 
elektronicznej (pdf) a także w formie spakowanej (zip) w postaci podzielonej na strony do 
samodzielnego wydrukowania.  Będziemy Państwu wdzięczni za przekazywanie wszelkich 
uwag i propozycji dotyczących pisma na adres mailowy parafii:  pulawska@luteranie.pl  lub 
bezpośrednio  do  p.  Adama  Golańskiego,  który  zajmuje  się  jego  wydawaniem: 
adam.golanski@gmx.com
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