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Hasło miesiąca: Smutek wasz w radość się zmieni (J 16, 20).

ks. gen Adam Pilch              Bądźcie posłuszni tak jak Chrystus

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; 
a okazawszy się z postawy człowiekiem, 
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 
I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca 

(Filipian 2, 5-11).

Święty  Augustyn  powiedział,  że  posłuszeństwo  jest  najpiękniejszym
klejnotem chrześcijanina. Nie obawiajmy się tego zdania, pomimo że nie pasuje ono
zupełnie  do  naszych  czasów.  Czasów  liberalnego  podejścia  do  życia.  Czasów,
w których istnieje przekonanie, że każdy człowiek musi znaleźć swoją własną drogę,
a na tej drodze nie może mu przeszkadzać nikt i nic.
Oczywiście musimy pamiętać, że ślepe posłuszeństwo – posłuszeństwo, wynikające
z manipulacji – prowadzić może do tragedii. Ale nie o takie posłuszeństwo chodzi
Pawłowi.  Takiego  bądźcie  względem  siebie  usposobienia,  jakie  było  w  Chrystusie
Jezusie.  Zapytamy  –  czyż  to  nie  oznacza  właśnie  posłuszeństwa?  Tak,  ale
posłuszeństwa, którego uczy sam Bóg.

Paweł daje do zrozumienia, cytując hymn, który zbór w Filipii bardzo dobrze
znał. Być może nawet Filipianie podczas swoich nabożeństw wspólnie zmawiali  te
słowa. Tak jak my dzisiaj zmawiamy Wyznanie Wiary.
Mówili – Jezus Chrystus, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie
przy tym, aby być równym Bogu. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to
do śmierci krzyżowej.

W  centrum  tego  tekstu  stoi  zdanie  –  I  był  posłuszny.  Posłuszeństwem
nacechowane jest całe Jego życie i posłannictwo. Od początku do samego końca, do
najbardziej bolesnego punktu Jego życia – do śmierci na krzyżu – był posłuszny. Był
posłuszny swojemu Ojcu w niebie. Jezus uczynił wolę Ojca swoją wolą. Szedł drogą,



którą Mu wyznaczył. Uczynił to jako wolny człowiek, nie upierał się zachłannie przy
tym, aby być równym Bogu.
A więc – nie uważał, że ma prawo do innego losu, że powinien pozostać w Boskiej
postaci!  Mógł  powiedzieć,  że  nie  obchodzi  Go  Świat  ani  ludzie,  którzy  utracili
związek z Bogiem przez swoje nieposłuszeństwo. Przeciwnie! Jezus poddaje się woli
Ojca.
Pozostawia wszystko, co wiązało Go z niebem.
Z ogromnej miłości zniża się do bożego stworzenia – do nas. I także w miłości do nas
był posłuszny Ojcu. Zamiary Ojca były dla Niego bardzo ważne, czuł się powołany do
ich wypełnienia. I podporządkował się im. W swej Boskiej wolności stanął po stronie
ludzi,  doznał wszystkiego, czego my tu, na ziemi, doświadczamy. Tak, jak czytamy
u Izajasza  w  Pieśni  o  Słudze  Pana  –  Był  poniżony  i  niedoceniony.  W  Jego  życiu
towarzyszył  Mu  ból,  prześladowania  i  tortury,  całe  zło  tego świata  dotykało  Go.
Przyjął na siebie nawet śmierć, śmierć, która jest karą za grzechy. Był świadom, że
jest  bez  grzechu, a  jednak  poddał  się  cierpieniu  i  śmierci,  zadanej  mu  ludzkimi
rękami, rękami grzechu!

Ale w Izajaszowej Pieśni o Słudze Pana czytamy także – Lecz on zraniony jest za
występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego
ranami jesteśmy uleczeni. Jezus nadał sens temu wydarzeniu – że ktoś, kto żyje bez
grzechu musi umrzeć. Jego cierpienie i śmierć otworzyły wszystkim drogę do życia
wiecznego.
To dzięki Jezusowi my, pomimo naszej bezbożności i grzechów, możemy na nowo
odkryć nasze powołanie do życia wiecznego z Bogiem, do życia u Jego boku.

Drodzy  –  to  wszystko  było  możliwe  dzięki  posłuszeństwu  Jezusa.  Bóg
wywyższył Go dlatego, że nie zboczył z drogi,  że z miłości do ludzi był posłuszny
Ojcu.
Jezus  Chrystus  jest  Panem,  Jemu  należy  się  chwała  i  cześć  oraz  dziękczynienie
wszystkich ludzi za zbawczy czyn – droga do życia wiecznego jest otwarta i wolna.
Ze względu na nasz grzech przeszedł przez śmierć tu, na ziemi, a brama po drugiej
stronie jest już otwarta. Boże Królestwo przybliżyło się! Jest wśród nas.

W ten sposób powstaje między nami nowa społeczność,  oparta na Jezusie
Chrystusie.  Nazywamy ją Kościołem.  Społeczność w Jezusie  Chrystusie – tak mówi
o niej apostoł Paweł. 
Odpowiedzmy sobie jednak na pytanie – cóż to właściwie jest? To Jezus zebrał jej
członków,  dzięki  Niemu  stajemy  się  społecznością  świętych.  Przez  swoje
posłuszeństwo  uwalnia  i  nas  do  takiego  samego  posłuszeństwa.  Daje  nam  moc
Ducha, przez którego sam był posłuszny swojemu Ojcu.

Nie pytajmy zatem –  jak powinienem słuchać Boga, by móc wypełniać swoją
własną wolę, która tak często stoi w sprzeczności z tym, czego chce Bóg.
Myślę, że powinniśmy postawić inne pytanie – Co uczyniłby na moim miejscu Jezus!
Jak mogę odwdzięczyć się Temu, któremu zawdzięczam życie wieczne, zawdzięczam
dojście do Boga i moją wolność! Podążajmy za Jego przykładem i bądźmy posłuszni
jak On.

Pozwólmy  się  także  w  Jezusowym  duchu  napominać.  Nie  chodzi  tu
o stawianie  jednych  nad  drugimi  czy  moralizatorstwo,  ale  ciągle  na  nowo
przypominajmy  sobie  wzajemnie,  jaka  powinna  być  społeczność  tych,  którzy  są
w Jezusie Chrystusie.
Apostoł  Paweł  powiedział  do  Filipian  –  Jeśli  więc w Chrystusie  jest jakaś  zachęta,
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jakaś  pociecha  miłości,  jakaś  wspólnota  ducha,  jakieś  współczucie  i  zmiłowanie,
dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni
jednomyślnością! I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz
w pokorze uznawajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie
tylko na to, co jego, ale i na to, co służy innym.

Posłuszeństwo jest najpiękniejszym klejnotem chrześcijanina. Chrześcijańskie
posłuszeństwo jest prezentem Jezusa dla  Jego Zboru.  Chrześcijanie  są posłuszni
swemu Panu nie z przymusu, nie z lęku, lecz z pełnej podziwu wdzięczności.

Ponieważ  On obdarował  nas  życiem  wiecznym,  dlatego  my podarujmy  mu
nasze  życie,  nasze  serce  i  nasze  ręce  i  bądźmy  względem  siebie  takiego
usposobienia,  jakie  było  w Jezusie  Chrystusie.  Pójdźmy  dzisiaj  razem  z  Nim  pod
krzyż, by tam zrozumieć, że życie bez Niego nie ma żadnej wartości.

Wprowadzenie nowej Rady Parafialnej

Dnia  30  marca  2014 roku podczas  nabożeństwa pasyjnego  (niedziela  Laetare)  odbyło  się
uroczyste  wprowadzenie  w  urzędowanie  nowej  Rady  Parafialnej,  wybranej  przez
Zgromadzenie Parafialne 2 lutego 2014 r.

Wprowadzenia  w  urzędowanie  dokonał  zwierzchnik  naszej  Diecezji,  ks.  bp  Jan  Cieślar,
w asyście proboszcza ks. dra Dariusza Chwastka oraz członków nowo wybranego Komitetu
Parafialnego i Parafialnej Komisji  Rewizyjnej.  Głównym punktem uroczystości  było złożenie
ślubowania przed Biskupem oraz całym zborem.

Ks.  Bp  Jan  Cieślar  podziękował  wszystkim  członkom  odchodzącej  tymczasowej  Rady
Parafialnej za ich ciężką pracę i trud w budowaniu nowego ładu w Parafii. Prezes tymczasowej
Rady  Parafialnej  prof.  Janusz  T.  Maciuszko  wyraził  zadowolenie  z  przebiegu  i  wyników
demokratycznych wyborów oraz życzył powodzenia nowo wybranym gremiom parafialnym.

W uroczystościach wzięła  również udział  delegacja Rady Parafialnej Parafii Św. Trójcy oraz
prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pani Ewa Jóźwiak.

Słowo pozdrowienia  wygłosił  kurator Parafii Św. Trójcy,  pan Andrzej  Weigle.  Podkreślił,  że
jesteśmy  jedną  luterańską  rodziną  w  Warszawie  działającą  w  dwóch  jednostkach
administracyjnych Kościoła, społecznością, która winna się szanować i wspierać.

Nabożeństwo  miało  bogatą  oprawę  muzyczną.  Nasz  chór  parafialny  pod  dyrekcją  pani
Katarzyny  Folgart  zaśpiewał  dwie  pieśni:  „Cię  Boże  chwalimy”  i  „Ach,  ześlij  Panie
przebudzenie”.  Z inicjatywy naszej  organistki  –  pani  Emilii  Dziubińskiej  – wystąpił  również
Kameralny Zespół Muzyki Dawnej,  w którego repertuarze znalazły  się następujące utwory:
Georga Philippa Telemanna, Georga Friedricha Händela oraz Johanna Sebastiana Bacha. Tuż
po nabożeństwie odbył się także krótki koncert, podczas którego Zespół zagrał z kolei utwory
Dietricha Buxtehudego, Johanna Friedricha Fascha oraz Georga Philippa Telemanna. Zarówno
chórzystom, jak i Zespołowi serdecznie dziękujemy za upiększenie nabożeństwa.

Od  dnia  wprowadzenia  w  urząd  Rady  Parafialnej  biegnie  termin  5-letniej  kadencji  nowo
wybranych władz Parafii: Rady, Komitetu i Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z treścią § 32 p. 1 Regulaminu Parafialnego na pierwszym posiedzeniu odbywanym
pod  przewodnictwem  Proboszcza,  Rada  wybiera  w  głosowaniu  tajnym  Prezydium  Rady
w składzie: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż data wprowadzenia w urząd Rady Parafialnej
zbiegła się z uroczystością obchodów 104. urodzin pani Lidii Messerschmidt. 
Jubilatce serdecznie gratulujemy!

 

Posiedzenie Rady Parafialnej

Pierwsze  posiedzenie  członków  Rady  Parafialnej  Parafii  Wniebowstąpienia  Pańskiego
wprowadzonej w urzędowanie w niedzielę 30 marca 2014 r. odbyło się w środę 2 kwietnia br.

Zgodnie  z  Regulaminem  Parafialnym,  posiedzeniu  przewodniczył  ks.  dr  Dariusz  Chwastek.
Zebrani  w  głosowaniu  jawnym  uchwalili,  że  zgodnie  z  wieloletnią  tradycją  naszej  Parafii
prezes zostanie wybrany spośród świeckich członków Rady.  

W  głosowaniu  tajnym  wyłoniono  prezydium  Rady  w  składzie:  prezes  –  Paweł  Niemczyk,
sekretarz – Łucja Cholewik, skarbnik – Michał Hucał. Wiceprezesem z urzędu został proboszcz
ks. dr Dariusz Chwastek

Paweł  Niemczyk  i  Jerzy  Muszyński  –  jako  członkowie  odchodzącej  tymczasowej  Rady
przekazali  nowym  Radnym  informacje  na  temat  aktualnego  stanu  spraw  gospodarczych,
nieruchomościowych i finansowych Parafii.

Członkowie  Rady  określili  wstępnie  najistotniejsze  potrzeby  i  zdefiniowali  najważniejsze
zadania, które należy podjąć w pierwszej kolejności. Zastanawiano się także nad możliwością
podziału pracy pomiędzy członków Rady – zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Radni podjęli uchwałę o zakupie nowej kosiarki, ponieważ sprzęt, którym dysponuje Parafia,
nie nadaje się już do naprawy. Spośród przygotowanych ofert wybrana została kosiarka firmy
Husqvarna.

Rada Parafialna

Do końca kwietnia jest czas na składanie  deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych.
W  zwiąku  z  tym  ośmielam  się  zwrócić  do  tych  Osób,  które  nadal  stoją  przed  zadaniem
rozliczenia  się  z  Urzędem  Skarbowym  za  miniony  rok.  Pozwalam  więc  sobie  uprzejmie
podpowiedzieć,  że  jeśli  w  swojej  deklaracji  w  rubryce  zatytułowanej  „Informacje
uzupełniające:  Cel  szczegółowy  1  %“ zechcieliby  Państwo  wpisać  słowa:  Diakonia  Parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, wtedy 1 % z należnego podatku trafi do naszej
Diakonii parafialnej. 
Instytucją działającą w ramach naszego Kościoła, za pośrednictwem której trafia do nas 1 %
podatku, jest Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Jej KRS to: 0000260697. 
Z  góry  dziękuję  za  wsparcie  naszej  służby  diakonijnej.  Szczegółowe  sprawozdanie
z działalności Diakonii parafialnej za 2013 rok znajduje się w lutowym biuletynie.

ks. Dariusz Chwastek
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Drogie siostry i bracia w Jezusie Chrystusie!

Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego  pragnę

przekazać serdeczne życzenia błogosławieństwa i  pokoju od Tego, „który daje

nam zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15, 57). 

Niechaj osobista pewność wiary, że „wstał Pan prawdziwie” (Łk 24, 34)

przenika życie nas wszystkich, wszak Bóg „odrodził nas ku nadziei żywej przez

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 3).

Przejęci radosnym poselstwem o nadziei w zmartwychwstałym Chrystusie,

które  zawiera  w  sobie  zapowiedź  odrodzenia  życia  i  lepszej  przyszłości

z nieśmiertelnym  Panem,  chciejmy  dzielić  się  tą  obietnicą  z  innymi  osobami,

a zwłaszcza z chorymi, cierpiącymi i pozbawionymi nadziei.

 

                Z radosnym Alleluja!

      ks. dr Dariusz Chwastek 

Wielkanoc A.D. 2014
 

©Trinity Lutheran Church – Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) – Madison, Wisconsin.
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Tu mówi Londyn... 

Kolejne rozważanie ks. bpa Andrzeja Wantuły wygłoszone w radiu BBC w latach 40.

Wielki Piątek

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha (J 19, 30).

Wielki Piątek! Jeden z tych nielicznych dni w roku, gdy nie tylko w domach naszych,
lecz i w szerszym świecie zalegać się zdaje dziwna, niecodzienna, można nawet rzec: święta
cisza.  Człowiek,  zazwyczaj  tak  głośny  i  łokciami  sobie  w  tym  świecie  drogę  torujący,
zatrzymuje się na chwilę w swym biegu, gdyż czuje jakby, że i na jego drogę cień krzyża z
Golgoty pada. Mrok owej wielkopiątkowej chwili, gdy On – Chrystus – w dolinę cienia śmierci
schodził,  kładzie się na serca nasze, które czują – jakimkolwiek by nie były – że tu najlepiej,
wobec misterium, jakie się w on dzień rozgrywało, milczeć wypada. Święta wielkopiątkowa
cisza!

Gdy jednak w tę ciszę wsłuchiwać się zaczniemy, to czyż sercem nie uchwycimy i my
owego głosu,  który  świadczy,  iż  w dzień  ów dokonywał Bóg na Golgocie  najdziwniejszych
rzeczy! Że się tam dopełniał nie tylko los Chrystusa, lecz i nasze własne losy!  Czy sercami nie
uchwycimy owej dziwnej prawdy, z którą myśl nasza nieraz sobie poradzić nie umie, że krew
owa, co się tam wylała, ma dla każdego z nas znaczenie zasadnicze, bo się tam przez nią na
nowo tworzył nasz żywot! – Wykonało się!   W tym słowie zawarta została ostatecznie cała
tajemnica Wielkiego Piątku i znaczenie żywota i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Kochani!  Czym  krzyż  na  Golgocie  dla  wielu  był  i  jest,  odpowiedzieć  nie  trudno.
Powiadają nam to jasno i niedwuznacznie takie słowa, jak np. te, że Bóg tak umiłował świat, iż
Syna Swego Jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, lub
słowa Chrystusa przy Ostatniej Wieczerzy, iż krew jego wylewa się za nas na odpuszczenie
grzechów. To jest wyraźne. Ale dla nas równie ważne jest inne pytanie, mianowicie czym ten
krzyż  dla  nas,  każdego  z  osobna,  jest.  Na  to  pytanie  może  każdy  tylko  indywidualnie,  w
skrytości serca, gdy się rozglądnie w sobie samym, odpowiedzieć. Wielkopiątkowa cisza jest
właśnie do tego czasem najsposobniejszym.

Dodać  do  tego  możemy  tylko  jedno.  Krzyż  na  Golgocie  przyciągał  z  dziwną  mocą
zawsze zwłaszcza tych, co się źle mieli, co brzemiona nieśli, co czuli obciążenie serc i zmęczeni
słabością własną i grzechem byli. Przyciągał on tych, co w rozterkach dni swoje wiedli i co się
w  mrowisku  ludzkim  osamotnieni  czuli,  co  wyższe  pragnienia  mieli,  niż  posiadanie
powszedniego chleba i co stęsknieni byli odradzającej nadziei wielkanocnej. Tych zwłaszcza
krzyż ten zawsze przyciągał do siebie. 

Bracia i Siostry! Cóż myślicie? Czyżby i dla nas pod tym krzyżem nie miało być miejsca,
miejsca na dziś – i jutro!?

– Wykonało się!
Niech Bóg pomoże każdemu z nas znaleźć na to wielkopiątkowe pytanie prawdziwą,

wyzwalającą odpowiedź.

Londyn, 4. 4. 1947.
ks. bp Andrzej Wantuła
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SĄSIEDZI TR – Sąsiedzi i inni. Polacy, Niemcy, 1939-1945

Koncepcja i prowadzenie: Mateusz Werner
Kuratorka cyklu Sąsiedzi TR: Barbara Piwowarska

28.04.2014, godz.  19:00

Przed  wojną  mieszkało  w  Polsce  około  miliona  Polaków  niemieckiego  pochodzenia.  Warszawa  była
jednym z ważniejszych miejsc ich osiedlenia. Rodziny Wedlów, Fukierów, Gebethnerów, Szlenkierów czy
Palów właśnie z Warszawą związały swe losy, tu żyli i pracowali, współtworząc gospodarczą i polityczną
historię miasta, które kiedyś było wieloetniczną i wielokulturową mozaiką. Wzór tej mozaiki układał się
niekiedy w burzliwą narrację, o czym świadczy choćby historia kościoła wybudowanego niedaleko Placu
Unii  Lubelskiej  jako cerkiew garnizonowa  Keksholmskiego Pułku  Lejbgwardii,  a  więc  wojsk  carskiego
okupanta,  by  w  roku  1921  stać  się  Ewangelickim  Kościołem  Garnizonowym  armii  odrodzonej
Rzeczypospolitej. Ewangelicki biskup Juliusz Bursche, który wyświęcał tę świątynię, został dwadzieścia
lat  później  zamordowany  przez  gestapo  za  odmowę  porzucenia  polskości.  W  kamienicy  przy
Marszałkowskiej 8 należącej do rodziny Palów, w której mieści się TR Warszawa, podczas okupacji działało
kino  „tylko  dla  Niemców”.  Nazywało  się  „Kammerlichtspiele”  i  dostarczało  filmowej  rozrywki
mieszkańcom  „dzielnicy  niemieckiej”,  której  ośrodkiem  była  siedziba  tajnej  policji  w  Alei  Szucha,
nazywającej  się podówczas Strasse der Polizei.  Polsko-niemieckie sąsiedztwo przeszło  wówczas swoją
próbę ognia. To, w jaki sposób wojna zmienia relacje między bliskimi sobie ludźmi poprzez nienawistny,
trujący kontekst, jest wielkim zagadnieniem, któremu trzeba się przyglądać z bliska i wciąż na nowo.
 
Relacja sąsiedztwa skrywa ambiwalencję. Sąsiad to ktoś, kto wyróżnia się z tłumu obcych bliskością, ale
pozostaje obcym. Oddziela go wciąż „miedza” różnicy. Sąsiad to nie ja, to nie my – to on, oni. Jednak ten
inny, jest bliższy niż inni, bo jest świadkiem mojego, naszego życia, patrzy z bliska na moje, nasze życie,
rozumie  z  niego  więcej  niż  inni.  W  czasie  katastrofy  ta  właśnie  bliskość  może  sprawić,  że  różnica  –
z niedostrzegalnie  cienkiej  błonki,  miedzy  oddzielającej  to  co  moje,  od  tego  co  już  moim nie  jest  –
materializuje się nagle jako nieprzezwyciężalna przeszkoda, czasem śmiertelnie groźna. Na przykładzie
lokalnego doświadczenia z okolic Placu Unii Lubelskiej przyjrzymy się bliżej relacjom Polaków i Polaków
niemieckiego pochodzenia w czasie okupacji  1939-45. Jak patrzyli  na siebie,  jak radzili  sobie z presją
wojennych okoliczności zmuszających do jednoznacznych wyborów i ocen? I jak na tym tle przedstawiały
się  powszednie  kontakty  warszawiaków  z  Niemcami,  którzy  przyjechali  tu  w  czasie  wojny?  O  tym
będziemy  rozmawiać  z  niemiecką  historyczką  młodego  pokolenia  dr  Katrin  Steffen  z  Uniwersytetu
Hamburskiego,  a  także świadkiem historii,  mieszkańcem kamienicy przy Marszałkowskiej  8 w czasach
niemieckiej okupacji.
 
Spotkaniu  będzie  towarzyszyć  pokaz  zdjęć  archiwalnych  i  fragmenty  filmów  z  programu  kina
Kammerlichtspiele z lat 1939 –1944.
 
Dr  Mateusz  Werner  (nasz  parafianin)  –  filozof  kultury,  eseista,  krytyk  filmowy,  autor  książki  Wobec
nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy (2009), wydawca esejów Pier Paolo Pasoliniego  Po ludobójstwie (2012),
redaktor kwartalnika filozoficznego „Kronos”.
Gościem spotkania będzie dr Katrin Steffen – historyczka zajmująca się historią Polski XIX i XX wieku,
a także problemem wieloetniczności w Europie Środkowo-Wschodniej, związana z Instytutem Północno-
Wschodnim  (Nordost  Institut)  na  Uniwersytecie  Hamburskim,  m.in. autorka  książki  poświęconej
żydowskiej koncepcji polskości: Jüdische Polonität. Ethnizität und Nation im Spiegel der polnischsprachigen
jüdischen Presse 1918-1939.
 
Sąsiedzi TR to cykl o charakterze społecznym i interdyscyplinarnym, składający się z wydarzeń, spotkań,
wystaw  i  prezentacji  odbywających  się  w  2014 –  2015,  przygotowany  przez  bliską  sąsiadkę:  Barbarę
Piwowarską, historyka sztuki i kuratorkę mieszkającą od lat 90. na tym samym podwórku, w budynku TR
Warszawa na ulicy Marszałkowskiej 8. Jest to pierwszy w historii TR cykl społeczny, odnoszący się do idei
„miejsca” i „kontekstu”, którego celem jest analiza i redefinicja pojęcia „sąsiedztwa”.

Miejsce: sala warsztatowa TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8.

Wejście odbywa się na podstawie bezpłatnych wejściówek, które są do pobrania w kasie TR Warszawa.
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Ogłoszenie

Osoby konfirmowane 7
czerwca 1970 roku w naszej
parafii, proszone są o kontakt

pod numerem telefonu:
508307743

Agnieszka – konfirmantka

„Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje” Job 19, 25.

Odszedł od nas:

śp. Gustaw Werner, zmarł 30 marca br.

Ogłoszenie

 W naszej sali parafialnej dnia 14 kwietnia o godz. 17.30, odbędzie się comiesięczne
spotkanie tzw. „Dinozaurów”. Przedświąteczne „jajkowe” spotkanie, odbędzie się

z udziałem Proboszczów 3 warszawskich parafii ewangelickich. Serdecznie zapraszamy!

Najserdeczniejsze życzenia dla naszych parafialnych Jubilatów p. p. :

 Jolancie Szrodt ur. 9 kwietnia
Andrzejowi Zachariasowi ur. 9  kwietnia

Halinie Gromadzkiej ur. 15  kwietnia
Krzysztofowi Martyniukowi ur. 15  kwietnia
Wiesławowi Włodarskiemu ur. 15  kwietnia

Marii Klimek ur. 21  kwietnia
Reginie Hintz ur. 24  kwietnia

Telimenie Knedler ur. 24  kwietnia
Pawłowi Januszowi Adamczykowi ur. 30

kwietnia

Drodzy  czytelnicy,  pragniemy  poinformować,  iż  na  naszej  parafialnej  stronie  internetowej
http://www.pulawska.luteranie.pl/ istnieje  możliwość  pobrania  informatora  „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 

©Nasza Parafia - Informator Rady Parafialnej PE-A Wniebowstąpienia Pańskiego w     Warszawie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego ul. Puławska 2a 
02-566 Warszawa, tel./fax 22 849 77 05 | nr konta: 51-1020-1068-0000-1802-0000-0315
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Ewangelicko – Augsburska Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
w Warszawie

Dodatek dziecięcy do biuletynu „Nasza Parafia” rok I nr II/2014

Rozdział 1

- Dzień Dobry,
Ciekawa jestem, czy udało się Wam rozwiązać krzyżówkę z poprzedniego odcinka?
Dzisiaj  chciałabym  Wam  przedstawić  bardzo  ważne  zwierzątko  z  naszego
Biblijnego ZOO. Ale może uda się Wam i sami odgadniecie?
-Zwierzątko to jest symbolem Pana Jezusa
-Na pewno bywa w stajence podczas jasełek
-W czasach biblijnych przeznaczano go jako ofiarę dla Pana Boga
-Można liczyć je przed snem…
Już wiecie?
Tak! Baranek pojawia się w Biblii  dość często. W dzisiejszych czasach można je
często zobaczyć w górach. Pasie się na halach i pobrzękuje wesoło dzwoneczkiem.
Stada pilnuje pasterz i dba o to, aby żadna owieczka, ani żaden baranek się nie
zgubił.  Tak jak Nasz Pan — pilnuje nas, bo On jest naszym Pasterzem.
Znacie tę piękną pieśń z tekstem psalmu 23? Ja ją bardzo lubię i od razu chce mi
się razem z Wami ją zanucić...

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. 

Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na 
Imię swoje. 

Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, 
Laska Twoja i kij twój mnie pocieszają (Ps 23,1-4).

Życzymy wszystkim Dzieciom dużo refleksji w czasie nadchodzącego Wielkiego
Tygodnia oraz wielkanocnej radości Zmartwychwstania Jezusa. 

Alleluja!





Drogie Dzieci, na poprzedniej stronie znajduje się kolorowanka. 
Aby w pełni móc cieszyć się kolorowym rysunkiem, należy pokolorować
pola z umieszczonymi w nich literkami – według opisu, czyli legendy:

B-biały
N-niebieski
Ż- żółty
CZ- ciemny zielony
Z- zielony
C- czarny lub brązowy
R- różowy

Krzyżówka

1-Odgłos dzisiejszego zwierzątka
2-Składana Panu Bogu
3-Wielkie, przedświąteczne w każdym domu
4-Jajo malowane
5-Mokry poniedziałek
6-sierść na swetry i szaliki
7-Nadchodzące święta



Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,

Nadchodzi  lato.  Czas zastanowić się jak zorganizować czas wolny od zajęć
szkolnych.  W  tym  roku  proponujemy  inną  niż  dotychczas  formę  wspólnego
wypoczynku.

Chcielibyśmy  zachować  termin  początku  wakacji  i  zorganizować  wspólny
pobyt na zasadzie wyjazdu rodzinnego (dzieci z rodzicami, dziadkami, opiekunami).

Proponujemy wyjazd integracyjny do Parafii w SORKWITACH w terminie od
3  do  13  lipca.  Do  dyspozycji  mamy  różne  warianty  zakwaterowania:  w  nowo
wyremontowanym, pięknym domu, w stacji diakonijnej lub w drewnianych domkach.
Każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie wariant cenowy. Wszystko to w obrębie
jednego ośrodka z możliwością pełnego wyżywienia,  nad samym jeziorem Gieląd
koło niezwykłego, zabytkowego kościoła z 1642 r. i to, co najważniejsze – możemy
razem  spędzić  fajny  czas.  Chętnym  zaproponujemy  wspólne  zajęcia  dla  dzieci,
śpiewanie,  kajaki  i  wycieczki.  Zainteresowanych  prosimy  o  możliwie  szybkie
zgłoszenia w kancelarii.

Dla  dzieci  i  młodzieży  pragnącej  spędzić  wakacje  w  bardziej  samodzielny
sposób proponujemy inne ciekawe oferty, które pozwalają na nawiązanie ciekawych
znajomości w środowisku ewangelickim z różnych regionów Polski:

- Kolonie organizowane przez Sycowską Parafię Ewangelicką – nad morzem
w Ostrowie w znanym nam już pensjonacie ASIA.

(terminy: I turnus 09.07.-19.17, II turnus 20.07.-30.07.,III turnus młodzieżowy
31.07-10.08)

Cena 1200,- zł; w programie warsztaty z języka angielskiego i niemieckiego
oraz zajęcia taneczne);

-  Kolonie  organizowane  w Lubieni  (Opolszczyzna)  dla  dzieci  z  roczników
2002-2008; cena 800zł,- www.dom-lubienia.pl; termin 08-17.07.2014. W programie
studium  biblijne,  basen,  zwiedzanie  regionu,  budowanie  zamku,  sport,  warsztaty
plastyczne.

Bliższe informacje  będą dostępne na tablicy ogłoszeń  w domu parafialnym
oraz w kancelarii.

Małgorzata Weigle –
– w porozumieniu z radnymi
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