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Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
nabożeństwo ekumeniczne na lesznie

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.
Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego
w Warszawie odbywa próby w domu parafialnym we wtorki i piątki
od godz.1800; strona internetowa: www.chorkameralny.pl.
Biuro Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
mieści się w domu parafialnym
i jest czynne w dni robocze w godz. 900-1500;
tel. 022 831-45-22, 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 poniedziałku do czwartku 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.
W okresie jesienno-zimowym od 1 listopada niedzielne nabożeństwa w kościele przy Al. Solidarności 74 rozpoczynają się
o godz. 1100, a od pierwszej niedzieli po Wielkanocy o godz. 1000.
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W poniedziałek, 23 stycznia
2012 r., w naszym kościele odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w ramach Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Liturgię
poprowadzili duchowni różnych
wyznań, którym przewodniczył
ks. bp Marek Izdebski.
Kazanie wygłosił ks. Marcin Kotas
z parafii ewangelicko-augsburskiej
Wniebowstąpienia Pańskiego w
Warszawie.
W trakcie nabożeństwa wystąpił
Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego z Mińska Mazowieckiego pod dyrekcją Tomasza
Zalewskiego.
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krótko

kolejne koncerty

ekumeniczne tłumaczenie biblijne

● 7 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w
kościele Adwentystów Dnia
Siódmego przy współudziale ks. bp. Marka Izdebskiego
i naszego chóru.
● Podczas nabożeństwa
w niedzielę 8 stycznia ks.
bp Marek Izdebski wprowadził Łukasza Skurczyńskiego w służbę kaznodziei
świeckiego.
● 13 stycznia w naszym
kościele koncertowała Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna „Camerata Viva” pod
dyrekcją Rafała Janiaka.
● 16 stycznia w Polskim
Towarzystwie Ewangelickim
przy ul. Kredytowej 4 prof.
Adrian Uljasz mówił o prof.
Zofii Lejmbach i prof. Władysławie Szenajchu.
● 17 stycznia odbyło się
w naszym kościele ekumeniczne nabożeństwo
młodzieżowe.
● Młodzież uczestniczyła 24 stycznia w spotkaniu
z Jarosławem Kubackim w
księgarni „Tarabuk” przy ul.
Browarnej 6.
● 29 stycznia odbyło się w
sali parafialnej spotkanie z
Jackiem Weigle, dyrektorem
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Integracja” i Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.

W marcur rozpoczyna się w naszym kościele
III Międzynarodowy Cykl Koncertów organowych.
Terminy najbliższych koncertów:
25.03.2012, godz. 19.00 - Christian Vorbeck, Witten
22.04.2012, godz. 19.00 - Marek Pilch, Wrocław
27.05.2012, godz. 19.00 - Jan Doležel, Pilzno
24.06.2012, godz. 19.00 - Radosław Marzec, Bydgoszcz
22.07.2012, godz. 19.00 - Martin Schmeding, Freiburg

W dniu 17 lutego w Bibliotece Narodowej w Warszawie
zaprezentowano ekumeniczny przekład 5. tomu Starego
Testamentu – Ksiąg deuterokanonicznych.
Projekt ekumenicznego przekładu Biblii prowadzony jest
przez Towarzystwo Biblijne w
Polsce. Tekst tłumaczenia został
zaakceptowany przez dziewięć Kościołów tradycji
katolickiej, prawosławnej i protestanckiej.
Księgi deuterokanoniczne znane są z „Septuaginty”,
czyli z greckiego przekładu Starego Testamentu pochodzącego z okresu od III do I w. p.n.e. Nazwa ta przyjęła
się w XVI w. i jest używana przez katolików i prawosławnych. Protestanci często określają te księgi apokryfami.
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„dinozaury” mają ćwierć wieku
25 lat temu - w marcu 1987 roku grupa zapaleńców
zorganizowała Zjazd członków byłego Stowarzyszenia
Polskiej Młodzieży Ewangelickiej oraz uczestników letnich obozów młodzieżowych z lat 1946-1956. Przyjechało prawie 150 osób z całej Polski. Od tamtego czasu warszawska „młodzież o większym doświadczeniu”
– jak ją wówczas ks. Rudolf Bażanowski określił
– z trzech warszawskich parafii ewangelickich spotyka się regularnie w każdy drugi poniedziałek miesiąca przy kawie i herbacie, dzieląc się wspomnieniami,
doświadczeniami, a także pogłębiając swoją wiedzę
o problemach współcześnie nas nurtujących.
Poza tym jest kontynuowana tradycja letnich obozów wakacyjnych: co roku we wrześniu do Sorkwit
przyjeżdża około 20 osób. W latach 1992, 1997 i
2002 odbyły się kolejne zjazdy, również licznie przez
uczestników „obsadzone”.
W tym roku grono organizatorów zamierza uczcić
ćwierćwiecze pierwszego spotkania. 12 marca o godzinie 17.00 DINOZAURY – tak się sami nazwali,
spotkają się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej we
własnym gronie z udziałem duchownych 3 warszawskich parafii ewangelickich. Od pierwszego spotkania do dziś odeszło od nas 50 Koleżanek i Kolegów;
chcemy ich wspomnieć we wspólnej modlitwie.
Ewa Ziegler i Piotr Weigle

1% dla diakonii

Pamiętajmy o możliwości

w RadiU

Audycja z cyklu „5 minut
nad Biblią” zostanie wyemitowana 17 marca o godz. 7.40 w
Programie II Polskiego Radia.
Rozważanie przedstawi ks.
Michał Jabłoński.

Najbliższe nabożeństwo
zostanie nadane przez radio w dniu 18 marca 2012
roku w Programie Drugim
o godz. 8.00. Będzie to retransmisja z nabożeństwa, które
odbyło się w dniu 22 lutego w
luterańskim kościele św. Trójcy
w Warszawie, podczas którego
Kościół Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko Augsburski podpisały wspólne „Porozumienie”.

odpisania 1% podatku
na rzecz Diakonii Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego w RP
nr KRS 0000253847.

Kolejna nasza audycja
z cyklu „Kościoły w Polsce
i na świecie” zostanie wyemitowana w sobotę 14 kwietnia
o godz. 21.48 w Programie I
Polskiego Radia.
11
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WYDAWNICTWA DO NABYCIa
W kancelarii parafialnej są do nabycia następujące wydawnictwa:
● „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na
łamach Jednoty”. - 18 zł
● Jan Kalwin, „O zwierzchności świeckiej”
- 20 zł
● Alister E. McGrath, „Jan Kalwin. Studium
kształtowania kultury zachodu” - 35 zł
● Jérôme Cottin, „Jan Kalwin i współczesne
myślenie o Bogu” - 10 zł
● Jérôme Cottin, „Kalwin przyjacielem Boga”
(dla dzieci) - 5 zł
● Wanda Mlicka, „Myślane nocą” - 30 zł
● Ks. Bogdan Tranda, „Postylla” - 30 zł
● „ZWYKŁY NIEZWYKŁY. Pamięci księdza
Jerzego Stahla” - 43 zł
● Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „W drodze.
30 dni z Bożym Słowem” - 18 zł
● Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „Nieuchronność” - 13 zł
● „Cmentarze ewangelickie w Warszawie.
Przewodnik praktyczny” - 25 zł
● „Ewangelicy warszawscy 1939-45” (Słownik biograficzny) - 50 zł
● „Ewangelicy warszawscy 1939-45” (Wspomnienia i relacje) - 20 zł
● „Ewangelicy w dziejach Warszawy” (sesja
na UW) - 30 zł
● Henryk Merczyng, „Rejowie z Nagłowic”
- 10 zł
● Mikołaj Rej, „Pieśni” - 20 zł
● s. Maria Krystyna Rottenberg, „Aby byli jedno...” - 38 zł
● „Katechizm heidelberski” - 5 zł
● „Porównanie wyznań” - 20 zł
● „Jednota” - 10 zł
● „Historyczne organy Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie”. Gra Michał Markuszewski (płyta CD) - 30 zł.
10

reformowano-luterańskie
porozumienie
W Środę Popielcową, 22 lutego, w luterańskim kościele Św. Trójcy w Warszawie odbyło się nabożeństwo, podczas którego podpisane zostało „Porozumienie” reformowano-luterańskie.
Na uroczystość przybyli
nasi parafianie i członkowie
diaspory z Krakowa.
Dokument określa zasady
przynależności ewangelików
reformowanych do parafii
luterańskich i luteran do parafii ewangelicko-reformowanych w Polsce. Reguluje
on także kwestie biernego
i czynnego prawa wyborczego takich osób do władz parafialnych.
Treść dokumentu sygnowali ze strony naszego Kościoła: ks. bp Marek Izdebski
i Witold Brodziński – Prezes Synodu, ze strony Kościoła ewangelicko-augsburskiego:
ks. bp Jerzy Samiec i ks. Waldemar Pytel – Prezes Synodu. Tekst „Porozumienia”
zostanie opublikowany w pierwszym tegorocznym numerze „Jednoty”.

ogólne zgromadzenie zboru
Kolegium Kościelne zwołuje na niedzielę 25 marca br. po nabożeństwie Ogólne
Zgromadzenie Zboru połączone z wyborami Prezesa Kolegium, członków Kolegium
oraz Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z Regulaminem parafii każdy członek zboru mający czynne prawo wyborcze
może zgłaszać kandydatów do gremiów kościelnych, a kandydaci winni wyrazić zgodę
na kandydowanie na piśmie lub – na zebraniu – do protokołu. Czynne prawo wyborcze
mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. Osoby o nieopłaconej składce za ubiegły rok, nie otrzymają mandatu uprawniającego do głosowania. Termin
zgłaszania kandydatów, wniosków, propozycji uchwał i zmian do porządku zebrania upływa
w piątek 9 marca 2012 r. Protokoły z Ogólnych Zgromadzeń Zboru są dostępne do wglądu
w kancelarii parafii. Osoby zainteresowane pracą w gremiach kościelnych zapraszamy na
otwarte spotkanie z członkami Kolegium w poniedziałek 5 marca o godz. 18.00.
3
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starsza młodzież na spotkaniu Taizé
Jak wesprzeć mojego męża?
Mój mąż jest beneficjentem Fundacji AVALON. Wszelkie formy wsparcia jego powrotu do zdrowia mogą być dokonywane poprzez:

Fundacja AVALON
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Kajki 80/82.1
04-620 Warszawa
W tytule wpłaty należy wpisać Daniel Lewiński 230
konto Nr 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
prowadzone przez BNP Paris Bank Polska SA

Kolejne, 35. Europejskie Spotkanie Młodych,
organizowane przez Wspólnotę z Taizé odbędzie się za rok w Rzymie. Ogłosił to brat Alois
podczas wieczornej modlitwy na terenie targów
berlińskich.
Decyzja ta entuzjastycznie została przyjęta
przez młodych Europejczyków, szczególnie zaś
przez ponad 2 tys. Włochów, którzy przyjechali
na tegoroczne spotkanie do Berlina. Będzie to
już czwarte Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane w Wiecznym Mieście. Poprzednie
odbywały się w latach 1980, 1982 i 1987. Tym
razem spotkania modlitewne prawdopodobnie nie będą się odbywały w halach targowych, a w rzymskich świątyniach.
Wyjazd grupowy z naszego Kościoła może stać się nie tylko okazją do wspólnej
modlitwy, ale i poznania Wiecznego Miasta. Może uda się również zorganizować spotkanie z młodzieżą z Kościoła Waldensów.
Na zdjęciu: Anna Skierska, Krzysztof Bandoła-Skierski i Anna Jelinek podczas tegorocznego Spotkania w Berlinie.
4

1% podatku
KRS Fundacji AVALON: 0000270809
z dopiskiem LEWIŃSKI 230

SMS
Należy wysłać SMS pod nr 7255 o treści: serce.daniel
koszt 2,46 PLN brutto.

PayPal
System PayPal dostępny jest na blogu Daniela.
System ten pozwala na dokonywanie przelewów
za pomocą karty kredytowej (VISA,Mastercard, itp.)
lub też za pośrednictwem specjalnego konta
skonfigurowanego wcześniej.
9
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prośba o Pomoc

spotkanie noworoczne
u prezydenta

Ośmielam się zwrócić do Państwa o pomoc w ratowaniu zdrowia i życia mojego męża - Daniela Lewińskiego - członka Parafii Ewangelicko-Reformowanej
w Warszawie.
Mój 33-letni małżonek cierpi na rzadkie, do tej pory niezdiagnozowane schorzenie,
polegające na zaniku kostnym, w wyniku którego doznał już między innymi samoistnego patologicznego złamania kości udowej. Stan jego kośćca według badań cały czas
się pogarsza.
Szansą na normalne życie i zahamowanie postępującej choroby jest specjalistyczne
leczenie w niemieckiej klinice.
Posiadamy wstępny kosztorys tygodniowego pobytu w szpitalu (Universitaetsklinikum) w Muenster, celem przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki. Początkowa
założona wartość specjalistycznych badań nie zakłada całkowitego kosztu leczenia.
Wyniki badań będą dopiero podstawa do określenia pełnego kosztu leczenia. Kwota,
jaką musimy posiadać, aby rozpocząć diagnozę mojego małżonka to 7.000 euro.Leczenie jest kosztowne i poza naszym zasięgiem finansowym.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokryje kosztów jego diagnozy i leczenia poza granicami kraju, gdyż lekarze nie chcą wystawić wniosku do NFZ, pomimo że mąż od
przeszło czterech lat jest leczony w Polsce nieskutecznie i bez właściwej diagnozy.
Nie możemy już dłużej czekać i pozwalać się zwodzić, że w końcu zostanie znaleziona przyczyna jego choroby, ponieważ stan zdrowia męża nie pozwala nam już na
żadną zwłokę. Dlatego zwracam się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli o każdą pomoc
finansową, w celu ratowania zdrowia i życia Daniela.
Formy wsparcia leczenia mojego męża opisane są na sąsiedniej stronie.
Osoby, które chciałyby bardziej poznać historię mojego męża, jego walkę z nieznaną
chorobą, zapraszam na jego BLOG - „W potrzasku choroby” oraz do obejrzenia programu TV INTERWENCJA w Polsacie, który był wyemitowany w dniu 4 października
2011 r.
Z nadzieją i wiarą w sercu liczę na Państwa wsparcie,

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”
(Augustyn z Hippony).

Zapraszamy Panie i Panów
do wspólnego śpiewania w Chórze Kameralnym

Anna Lewińska

Próby odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00

BLOG Daniela Lewińskiego:
http://wpotrzaskuchoroby.blogspot.com/

8

24 stycznia delegacja z Kościoła ewangelicko-reformowanego uczestniczyła w spotkaniu noworocznym przedstawicieli wyznań chrześcijańskich i religii
w Polsce z Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim.

w domu parafialnym

co, gdzie, kiedy
● Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle
z nabożeństwem.
● Studium biblijne i zajęcia dla osób zainteresowanych nauką naszego Kościoła odbywają się w środy
o godz. 18.00 i 19.00.
● Zajęcia religii dla młodzieży przedkonfirmacyjnej
odbywają się w niedziele po
nabożeństwie.
● Ochotnicy do sprzątania
kościoła mogą wpisywać się na
listę wyłożoną w kancelarii parafii.
● Delegaci na Synod zebrali
się 26 lutego po nabożeństwie
w związku ze zbliżającą się sesją
Synodu. Dzień później rozmawiali o projekcie nowelizacji „Prawa
wewnętrznego” z członkami Synodalnej Komisji Prawa.
● Spotkanie Warszawskiego
Kręgu Dyskusyjnego odbyło
się 5 lutego po nabożeństwie.
Kolejne odbędzie się w niedzielę
11 marca 2012 r.
● Nabożeństwo z okazji
Światowego Dnia Modlitwy
odbyło się w piątek, 2 marca,
w kaplicy Kościoła ewangelickometodystycznego w Warszawie.
● W związku z planowaną
przez naszych parafian akcją
wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej na Pradze Południe 4 marca po nabożeństwie
odbędzie się w domu zborowym spotkanie informacyjne
z wolontariuszką Stowarzyszenia „Wspólne podwórko”.

5
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Odeszła dorota niewieczerzał

odszedł ks. Lech Tranda

W wieku 64 lat, po długoletniej walce z chorobą
nowotworową zmarła 20
stycznia dr Dorota Niewieczerzał, jedna z najaktywniejszych
działaczek
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.
Dorota z domu Kucińska
była żoną jednego z trzech synów ks. Jarosława Niewieczerzała. Ukończyła matematykę
na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie też uzyskała doktorat i przez wiele lat pracowała jako wykładowca. Działalność zawodową łączyła z niezwykłą aktywnością na płaszczyźnie kościelnej. Aż do
śmierci zasiadała w kilku gremiach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Wcześniej,
przez jedną kadencję, była prezesem Konsystorza. Miłość i odpowiedzialność za swój
macierzysty Kościół potrafiła przekazać swoim dzieciom. Jeden z synów, Piotr, jest wiceprezesem Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Dr Dorota Niewieczerzał wykazywała też niepospolity talent publicystyczny. Po
śp. ks. Bogdanie Trandzie przejęła komentarz „Co wy na to” w periodyku „Jednota”,
wydawanym przez Konsystorz Kościoła. Dzieliła się w nim refleksjami nie tylko na temat aktualnych wydarzeń kościelnych, ale także naświetlała z punktu widzenia chrześcijańskiego różnego rodzaju zjawiska społeczne i działania polityków. Kontrowersyjne
postawy i zjawiska w życiu polskiej ekumenii komentowała bez uprzedzeń, co zjednało
jej także uznanie w kręgach inteligencji katolickiej.
Grzegorz Polak, KAI

Z bólem zawiadamiamy, że 23 lutego 2012 roku
zmarł w wieku 56 lat ks. Lech Tranda, duchowny
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, pastor zboru w Kleszczowie, proboszcz zboru warszawskiego, nasz serdeczny Przyjaciel.

b
Pożegnaliśmy Dorotę Niewieczerzał. Osobę o niezwykłej mądrości
i wysokiej kulturze osobistej, uśmiechniętą, pogodną, ciepłą.
Miesiąc później odszedł ks. Lech Tranda. Duszpasterz i nasz przyjaciel
i powiernik. Zapamiętamy Jego serdeczność, otwartość i gotowość
niesienia pomocy każdemu, kto jej potrzebował.
Odejście pani Doroty i ks. Lecha to wielka strata dla nas wszystkich, którzy mieliśmy
szczęście spotkania ich na naszej drodze życia. Po takich odejściach mówi się,
że wciąż jeszcze drży powietrze. Jestem przekonana, że jeszcze nie raz poczujemy
to drżenie...
Anna Zieleniewska
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Życzeniem ks. Lecha Trandy było, aby zamiast kwiatów i ewentualnych nekrologów, przekazać ofiary na
Fundację Onkologiczną „Dum Spiro-Spero” w Gdańsku. Dane Fundacji są wydrukowane na kartkach wyłożonych przy wyjściu z kościoła i w kancelarii parafii.
Lech Tranda urodził się 24 listopada 1956 roku w
Warszawie jako syn ks. Bogdana i Wandy z d. Kulskiej,
jego pierwszą żoną była Iwona Kruszewska, z którą
miał troje dzieci – Łukasza, Barbarę i Zofię. W 2009 roku zawarł drugie małżeństwo
z Beatą Królikowską.
W 1990 roku ukończył Wydział Teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, a w 1993 Predigerseminar w Wuppertalu (Niemcy). Ordynowany
na duchownego został 21 września 1991 roku w parafii w Kleszczowie koło Bełchatowa.
Jego służba w Kościele rozpoczęła się w 1981 roku, kiedy to jako świecki kaznodzieja pracował w parafiach w Kucowie, Żyrardowie i Kleszczowie do roku 1990. Następnie, aż do roku 1998, był najpierw wikariuszem, a później administratorem parafii
ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie. W roku 1996 został wybrany proboszczem
parafii w Warszawie. Pełnił tę funkcję do 2008 roku.
W latach 1995-2001 pełnił funkcję radcy duchownego Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. W latach 2005-2007 był redaktorem naczelnym „Jednoty”. W 2010 r. odszedł ze służby w Kościele.
Jego publikacje zamieściły: Jednota, Tygodnik Powszechny, Więź, Credo, Zwiastun,
Pielgrzym Polski, Pojednanie narodów i Kościołów (Sympozja 19) wyd. przez Wydział
Teologii Uniwersytetu Opolskiego. Był członkiem Komisji bioetycznej przy Szpitalu
Kolejowym w Międzylesiu i wiceprzewodniczącym Tymczasowej Rady Zarządzającej
Komitetu Krajowego UNICEF-Polska.
Pogrzeb Zmarłego odbył się 27 lutego 2012 r. na Cmentarzu ewangelicko-reformownym w Warszawie przy ul. Żytniej. Ks. Lech spoczął obok swojego ojca, ks. Bogdana Trandy, w grobie rodzinnym. Nabożeństwo pożegnalne prowadzili: ks. Michał
Jabłoński, ks. bp-senior gen. Ryszard Borski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego
i ks. sup. Zbigniew Kamiński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego.
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