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W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE
IN DER DREIFALTIGKEITSKIRCHE WARSCHAU

80. ROCZNICA NIEMIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ  
I POCZĄTKU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

80 JAHRE DEUTSCHER ÜBERFALL AUF POLEN  
UND BEGINN DES ZWEITEN WELTKRIEGES

Pokój wam zostawiam – 
– Mój pokój wam daję.

 
Frieden lasse ich euch –

meinen Frieden gebe ich euch.

. ,
NABOZENSTWO

NA RZECZ PAMIECI I POKOJU

GEDENK-  
UND FRIEDENSGOTTESDIENST

,
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Procesjonalne wejście

Pieśń: „Boże wielki” (organy)

1. Boże wielki, pełnyś chwał,
wielbim Twą potęgę, Panie!
Tyś stworzeniom życie dał,
podziwiamy Twe działanie.
Jakiś od wieczności był,
tak na wieki będziesz żył.

2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą,
wszyscy święci aniołowie.
Wielbią wielkość, dobroć Twą,
Cherubowie, Serafowie.
Śpiew otacza Boży tron:
święty, święty, święty On!

3. Święty jest niebiański Wódź,
Pan Zastępów święty, święty.
Moce wrogie może zmóc;
chwałą Jego świat przejęty.
Niebo, ziemia, morze brzmi
głośną pieśnią Jego czci.

Otwarcie 

Biskup Jerzy Samiec:
W imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:
Amen.

Prezes dr Annette Kurschus:
Naszą pomocą jest imię Pana, który stworzył 
niebo i ziemię, który dochowuje wierności na 
wieki i nie porzuca dzieła rąk swoich.

Prezes dr Annette Kurschus:
Drogie Siostry i Drodzy Bracia, minęło 80 lat 
od tamtej nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 
roku, gdy nazistowskie Niemcy napadły na Pol-
skę i rozgorzała druga wojna światowa. W ko-
lejnych latach z Niemiec wyszło niewysłowione 
cierpienie. Szczerze i otwarcie przyznajemy się 
do tej historii oraz do odpowiedzialności, któ-
ra dla nas z tego wynika: odpowiedzialności za 
pojednanie z naszymi polskimi sąsiadami oraz 
za pokój w Europie. 

Einzugsprozession

Lied: „Großer Gott” (Orgel)

1. Großer Gott, wir loben dich! 
Herr, wir preisen deine Stärke!
Vor dir neigt die Erde sich 
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit, 
so bleibst du in Ewigkeit.

2. Sieh dein Volk in Gnaden an, 
hilf uns, segne, Herr, dein Erbe,
leit es auf der rechten Bahn, 
dass der Feind es nicht verderbe!
Wart und pfleg es in der Zeit,
heb es hoch in Ewigkeit!

3. Herr, erbarm, erbarme dich! 
Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich,
wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein,  
lass uns nicht verloren sein!

Eröffnung

Bischof Jerzy Samiec:
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.

Gemeinde:
Amen.

Präses Dr. Annette Kurschus:
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat, der Bund 
und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt 
das Werk seiner Hände.

Präses Dr. Annette Kurschus:
80 Jahre, liebe Schwestern und Brüder, liegt 
sie nun zurück. Jene Nacht vom 31. August 
auf den 1. September 1939, in der das 
nationalsozialistische Deutschland Polen 
überfiel und den Zweiten Weltkrieg entfachte.
Unsägliches Leiden ist in den Jahren, die 
folgen sollten, von Deutschland ausgegangen. 
Offen und aufrichtig bekennen wir uns zu
dieser Geschichte und zu der Verantwortung, 
die uns daraus zuwächst: für die Versöhnung 
mit unseren polnischen Nachbarn und den 
Frieden in Europa.
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Z głęboką wdzięcznością stoję tu dzisiaj. 
Wdzięczna za kroki pojednania, które wykona-
liśmy w minionych dziesięcioleciach, za pełne 
zaufania relacje, które mogły powstać. Głęboko 
wdzięczna za to, że możemy to nabożeństwo na 
rzecz pamięci i pokoju obchodzić wspólnie. Jed-
no i drugie przynosimy do Boga: historie cier-
pienia i winy oraz historie wdzięczności. Niech 
Bóg nas posili na naszych wspólnych drogach 
i w odpowiedzialności, którą wszyscy niesiemy.

Biskup Jerzy Samiec:
Drogie Siostry i Drodzy Bracia, minęło 80 
lat od grozy tamtej nocy i owej nieszczęsnej 
historii, której ta noc nadała bieg. Oprócz 
wspominania tych trudnych wydarzeń, musi-
my pamiętać o tym, co dzięki zaangażowaniu 
wielu osób osiągnięto w ramach pojednania 
pomiędzy Polską a Niemcami. Przykładem 
tego są relacje pomiędzy młodym pokole-
niem obu narodów: współpraca, uczenie się 
od siebie nawzajem i przyjaźnie pomiędzy 
młodymi Niemcami i Polakami. To pozwala 
nam z nadzieją patrzeć w przyszłość i ocze-
kiwać jej wspólnego budowania w Europie. 
Również tę nadzieję przynosimy do Boga. 
Niech On błogosławi nas i naszą społeczność 
według bogactwa swojej łaski. Módlmy się:

Modlitwa 

Prezes dr Annette Kurschus:
Łaskawy Boże, lamentujemy przed Tobą z po-
wodu cierpień, które ściągnęły na Polskę, Eu-
ropę i narody świata czasy nazizmu. Tak wiele 
biografii i historii rodzinnych zostały nimi do-
tknięte, pozostała niejedna blizna. Wszystkie 
je przynosimy do Ciebie! Jednocześnie dzię-
kujemy Ci – za kroki, które dzięki Twojej łasce 
i dzięki zaangażowaniu tylu osób z obu stron 
mogliśmy wykonać do siebie. Pomóż nam dalej 
kroczyć drogą pojednania, aby w naszym świe-
cie mógł rozwijać się Twój pokój.

Zutiefst dankbar stehe ich heute hier. Dankbar 
für die Schritte der Versöhnung, die wir in 
den vergangenen Jahrzehnten gegangen sind, 
für die vertrauensvollen Beziehungen, die 
wachsen konnten. Zutiefst dankbar dafür, dass 
wir diesen Gedenk- und Friedensgottesdienst 
heute gemeinsam feiern können. Wir bringen 
beides vor Gott: die Geschichten von Leid und 
Schuld und die Geschichten von Dankbarkeit. 
Gott stärke uns auf unseren gemeinsamen 
Wegen und in der Verantwortung, die wir 
miteinander tragen.

Bischof Jerzy Samiec:
80 Jahre, liebe Schwestern und Brüder, sind seit 
den Schrecken jener Nacht und der unheilvol-
len Geschichte, die sie in Gang setzte, vergan-
gen. Neben der Erinnerung an die schwieri-
gen Ereignisse, ist es uns wichtig zu bedenken, 
was dank des Einsatzes vieler Menschen im 
Rahmen der Versöhnung zwischen Polen und 
Deutschen erreicht worden ist. Ein Beispiel da-
für sind die Beziehungen zwischen den jungen 
Generationen beider Nationen: Zusammenar-
beit, gegenseitiges Lernen und Freundschaften
zwischen jungen Deutschen und Polen. Dies 
ermöglicht es uns, mit Hoffnung in die Zu-
kunft zu blicken und ein gemeinsames Bauen
des künftigen Europas zu erwarten. Auch diese
Hoffnung bringen wir vor Gott. Er segne uns
und unsere Gemeinschaft nach dem Reichtum
seiner Gnade. Lasst uns beten:

Gebet 

Präses Dr. Annette Kurschus: 
Gnädiger Gott, wir klagen dir das Leid, das 
die Nazi-Zeit über Polen, über Europa und 
die Völker der Welt gebracht hat. So viele 
Lebens- und Familiengeschichten sind davon 
gezeichnet, so manche Narben sind geblieben. 
Sie alle bringen wir vor dich! Und wir danken 
dir zugleich – für die Schritte, die wir kraft
deiner Gnade und kraft des Engagements
so vieler Menschen auf beiden Seiten 
aufeinander zugehen konnten. Hilf uns, den 
Weg der Versöhnung weiterzugehen, damit 
dein Friede wachsen kann in unserer Welt. 
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Biskup Jerzy Samiec:
Boże miłości, dziękujemy Ci za tych wszyst-
kich, którzy angażowali się w proces pojed-
nania i stawiali znaki nadziei w relacjach 
między narodami, abyśmy mogli żyć dzisiaj 
w Europie, która jest naszym wspólnym do-
mem, która łączy narody. Prosimy, wzmocnij 
naszą wiarę, abyśmy podążali śladami tych, 
którzy natchnieni Ewangelią stali się zwiastu-
nami pokoju, abyśmy byli świadectwem Two-
jej miłości, która daje nadzieję każdemu czło-
wiekowi i zachęca nas do życia w pojednaniu 
z Tobą i bliźnimi. Amen.

Pieśń pokutna: młodzieżowy chór prawosławny

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad 
nami, Żadnego bowiem usprawiedliwienia nie 
mając, tę oto modlitwę do Ciebie, jako Władcy, 
grzeszni zanosimy: Zmiłuj się nad nami.  

Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi.

Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem 
mamy nadzieję, nie bądź na nas bardzo zagnie-
wany, nie pamiętaj też naszych nieprawości, 
ale wejrzyj i teraz na nas w Twojej łaskawości, 
i wybaw nas od wrogów naszych, Ty bowiem 
jesteś Bogiem naszym, a my Twoim ludem, 
wszyscy dziełem Twoich rąk, i Twego imienia 
wzywamy.  

I teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Bramy miłosierdzia otwórz nam, błogosła-
wiona Bogurodzico, abyśmy ufając Tobie nie 
zginęli, ale przez Ciebie zostali wybawieni 
z niedoli, Ty jesteś bowiem zbawieniem rodu 
chrześcijańskiego.
 

CZYTANIE: Księga Rodzaju 11,1–9  
(wybrane wiersze)

Ks. Henryk Dąbrowski:
Biblia mówi o czasie, na samym początku 
świata, gdy wszystkie ludy na ziemi mówiły 
jednym językiem i stanowiły wspólnotę, a nie 
były rozproszone. Dlaczego utraciliśmy ten 
święty stan pierwotny? Czytam z 11 roz-
działu Księgi Rodzaju:

Bischof Jerzy Samiec:
Gott der Liebe, wir danken dir für all jene, die 
sich dem Prozess der Versöhnung verpflichtet
haben und die in den Beziehungen zwischen 
den Völkern Zeichen der Hoffnung gesetzt
haben, damit wir heute in einem Europa le-
ben können, das unser gemeinsames Zuhause 
ist, das die Nationen vereint. Wir bitten Dich, 
unseren Glauben zu stärken, damit wir in die  
Fußstapfen derer treten können, die – vom 
Evangelium ermutigt – zu Friedensboten ge-
worden sind, damit wir Zeugen deiner Liebe 
werden können, die jedem Menschen Hoffnung
gibt und uns ermutigt, in Versöhnung mit dir 
und unseren Nachbarn zu leben. Amen.

Klagepsalm: orthodoxer Jugendchor 

Erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser. 
Denn wir Sünder, die wir keine Rechtfertigung 
haben, bringen dir, dem Gebieter, dies Flehen 
dar: Erbarme dich unser.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem 
Heiligen Geist.

Herr, erbarme dich unser. Denn auf dich 
setzen wir unsere Zuversicht. Zürne uns nicht 
so sehr und gedenke nicht unserer Missetaten, 
sondern siehe als Huldvoller auch jetzt auf uns 
herab und erlöse uns von unseren Feinden, 
denn du bist unser Gott, und wir sind dein 
Volk, wir alle sind das Werk deiner Hände,  
und deinen Namen rufen wir an.

Jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. 

Öffne uns das Tor der Barmherzigkeit,
gepriesene Gottesgebärerin, auf dass wir,  
die wir auf dich hoffen, nicht verlorengehen,
sondern vielmehr durch dich von jeglichem 
Elend befreit werden, denn du bist das Heil 
aller Christen.

LESUNG: Genesis 11,1–9 (in Auswahl)

Pfarrer Henryk Dąbrowski:
Die Bibel weiß von einer Zeit an aller Welt 
Anfang, in der die Völker unter dem Himmel 
eine gemeinsame Sprache kannten und Weltge-  
meinschaft statt Zerstreuung war. Weshalb ging
dieser heile Urzustand verloren? Ich lese Worte 
aus Genesis 11:
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„Cała ziemia używała wtedy jednego języka 
i takich samych słów. Gdy ludzie wędrując ze 
wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear, 
wówczas tam zamieszkali. Mówili do siebie 
nawzajem: Chodźmy, zróbmy cegły i wypalmy 
je w ogniu […], zbudujmy sobie miasto i wie-
żę, której szczyt sięgnie nieba. W ten sposób 
osiągniemy sławę. A Pan zstąpił, aby zobaczyć 
to miasto i wieżę, które ludzie budowali. I po-
wiedział Pan: oni są jednym ludem i wszyscy 
mówią jednym językiem, i dlatego zaczęli bu-
dować […]. Zstąpmy więc tam i pomieszajmy 
ich języki, żeby nie mogli się wzajemnie po-
rozumieć. W ten sposób Pan rozproszył ich 
stamtąd po całej ziemi”.

Oto Słowo Boga Żywego.

Wszyscy:
Amen.

ŚWIADECTWA CIERPIENIA

Stanisław Zalewski:
Nazywam się Stanisław Zalewski. W dniu wy-
buchu drugiej wojny światowej miałem pra-
wie 14 lat. W lutym 40’ przerwałem naukę 
i rozpocząłem pracę na terenie powstającego 
getta żydowskiego w Warszawie. To tam po 
raz pierwszy widziałem ludzi, którzy wyglą-
dali jak szkielety, ich chude ręce i głęboko za-
padnięte oczy bez słów prosiły o pomoc. 

12 września 1943 roku, wykonując działania 
Związku Walki Zbrojnej zostałem aresztowa-
ny i przetransportowany na Pawiak, a po 23 
dniach przewieziony do Obozu Koncentra-
cyjnego Auschwitz-Birkenau.

Pamiętam, jak po jednym z porannych ape-
li kazano kobietom rozbierać się do naga, 
a później upychano je na ciężarówki. Miały 
pokonać drogę od bramy obozowej do kre-
matorium, gdzie zostały zagazowane. W pod-
świadomości ciągle słyszę te rozdzierające 
krzyki i jęki…

Najcenniejszy był wtedy chleb. Jeden boche-
nek na pięciu. Brał go jeden z piątki – środ-
kowy. Pozostali tworzyli wokół niego półko-

„Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Spra-
che. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden
sie eine Ebene im Lande Schinar und wohn-
ten daselbst. Und sie sprachen untereinander: 
Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und bren-
nen, eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns 
einen Namen machen. Da fuhr der Herr her-
nieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, 
die die Menschenkinder bauten. Und der Herr 
sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei 
Sprache unter ihnen allen und dies ist der An-
fang ihres Tuns. Lasst uns herniederfahren und 
ihre Sprache verwirren, dass keiner des ande-
ren Sprache verstehe! So zerstreute sie der Herr 
von dort über die ganze Erde.“

Wort des lebendigen Gottes.

Gemeinde:
Amen.

LEIDENSZEUGNISSE 

Stanisław Zalewski:
Mein Name ist Stanisław Zalewski. Am Tag des 
Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs war ich fast 
14 Jahre alt. Im Februar 1940 unterbrach ich me-
inen Schulbesuch und begann im Bereich des 
entstehenden jüdischen Ghettos in Warschau 
zu arbeiten. Dort sah ich zum ersten Mal Men-
schen, die wie Skelette aussahen –  ihre dünnen 
Hände und tief versunkenen Augen, die ohne 
Worte um Hilfe baten.

Am 12. September 1943 wurde ich während 
einer Aktion des Verbands für den bewaffne-
ten Kampf (Związek Walki Zbrojnej) verhaftet
und in das Pawiak-Gefängnis gebracht. Nach 
23 Tagen wurde ich ins Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau transportiert.

Ich erinnere mich, wie man nach einem der 
Morgenappelle den Frauen sagte, sie sollen sich 
nackt ausziehen. Anschließend wurden sie in 
einen Lastwagen geschoben und vom Lager-
tor zum Krematorium gebracht, wo sie vergast 
wurden. In meinem Unterbewusstsein kann ich 
immer noch die Schreie hören.

Am wertvollsten war damals Brot. Ein Brotlaib 
für jeweils fünf Menschen. Einer von den fünf – 
der mittlere – nahm immer das Brot. Die an-
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le, był to swego rodzaju manewr ochronny 
przed zabraniem chleba, i tak trzymając się 
za ręce szli do pryczy. Tam na kawałku pa-
pieru, z worka od cementu, jeden z więźniów 
pod bacznym okiem pozostałych dzielił chleb 
na 5 porcji. […] Po tym następował akt roz-
dania. Okruszki pozostałe po rozkrojeniu 
chleba były skrzętnie zbierane i sprawiedli-
wie dokładane do każdej kromki.

Po 31 dniach zostałem przewieziony do KL 
Matchausen, następnie do KL Gusen, a potem 
do KL Gusen II. Częste samobójstwa świad-
czyły o panujących tam warunkach. Więźnio-
wie, którzy byli w silnej depresji lub ci, któ-
rych zmusił do tego kapo, rzucali się na druty 
kolczaste pod napięciem. Prawie każdego 
dnia można było na nich zobaczyć zwisające 
zwłoki tych, którzy nie wytrzymali obozowej 
gehenny. Po 545 dniach obóz został wyzwolo-
ny przez Amerykanów.

Kyrie: młodzieżowy chór prawosławny

Ks. Dr. Hans-Henning Neß:
13 lipca 1946 r., kiedy miałem zaledwie 9 lat, 
razem z rodzicami i trojgiem młodszego ro-
dzeństwa zostałem wypędzony z Rothbach 
(polska nazwa: Gorce). Mój ojciec był księdzem 
w tej wielskiej parafii w powiecie wrocławskim.
W 1946 opisał czasy pod polskimi rządami aż 
do momentu przymusowego wysiedlenia. Prze-
czytam kilka linijek z jego sprawozdania: 

„…16 lipca 1945 r. do Rothbach przychodzi 
pierwszy polski „nadburmistrz“. Pod ciosami 
bata niemieccy mężczyźni padają martwi w mi-
licyjnej piwnicy, potem są wyrzucani na ulicę. 
Po burmistrzu i milicji włącza się armia „urzęd-
ników“, wszyscy mają poglądy komunistyczne, 
wszyscy zajmują się szykanowaniem, fizycznym
i psychicznym niszczeniem Niemców, pozba-
wianiem ich wszystkiego, tworzeniem prze-
strzeni dla nadciągających ze wschodu Polaków 
z ich małymi furmankami. Tylko w niektórych 
miejscach było lepiej: tam gdzie nowi właści-
ciele narodowości polskiej starali się trakto-
wać Niemców na zasadach równości. 12 lipca 
1946 roku wieczorem doręczono nam nakaz 
wyjazdu do 13 lipca 1946 o 4 rano. O wpół do 
ósmej wieczorem zaczęły dzwonić dzwony, był 
to umówiony sygnał w naszej parafii. Godzinę

deren bildeten einen Halbkreis um ihn herum, 
es war eine Art Schutzmanöver, damit es keiner 
wegnimmt. Und so gingen sie Hände haltend 
zur Pritsche. Dort, auf einem Stück Papier aus 
einem Zementsack, teilte einer der Häftlinge
unter den wachsamen Augen der anderen das 
Brot in fünf Portionen auf. Danach folgte der 
Akt der Verteilung. Die Krumen, die nach dem 
Schneiden des Brotes übrigblieben, wurden 
sorgfältig gesammelt und jeder Scheibe gerecht 
zugeteilt.

Nach 31 Tagen wurde ich zum KZ Mauthausen, 
dann zum KZ Gusen und dann zum KZ Gusen 
II transportiert. Häufige Suizide zeugten von
den dort herrschenden Bedingungen. Häftlinge,
die stark depressiv waren oder durch den Kapo 
dazu gezwungen wurden, warfen sich auf den 
unter Starkstrom stehenden Stacheldraht. Fast 
jeden Tag konnte man an ihm die Leichen de-
rer hängen sehen, die die Lagerhölle nicht mehr 
ertragen konnten. Nach 545 Tagen wurde das 
Lager von den Amerikanern befreit.

Kyrie: orthodoxer Jugendchor

Pfarrer i.R. Dr. Hans-Henning Neß:
Am 13. Juli 1946 wurde ich, damals knapp 
9 Jahre alt, zusammen mit meinen Eltern 
und meinen drei jüngeren Geschwistern aus 
Rothbach vertrieben. Mein Vater war Pfarrer 
dieser Landgemeinde im Kreis Breslau. 1946 
schrieb er über die Zeit unter polnischer 
Verwaltung bis zur Zwangsaussiedlung. Ich 
lese einige Zeilen aus seinem Bericht: 

„…am 16.7.1945 zieht der erste polnische 
‚Oberbürgermeister‘ in Rothbach ein. Unter 
Peitschenhieben brechen deutsche Männer 
im Milizkeller tot zusammen und werden 
nachher auf die Straße geworfen. Im weiteren 
Gefolge von Bürgermeister und Miliz wird 
ein Heer von ‚Beamten‘ eingesetzt, alle 
kommunistischer Prägung, alle damit 
beschäftigt, die Deutschen zu schikanieren,
körperlich und seelisch zugrunde zu 
richten, von Haus und Hof zu jagen, Raum 
zu schaffen für die anrückenden Ostpolen
mit ihren kleinen Panjewägelchen. Nur 
stellenweise ging es besser: wo die neuen 
Besitzer Nationalpolen waren und mit den 
Deutschen gleich um gleich auszukommen 
suchten. Am 12. Juli 1946 abends wurde 
unser Ausweisungsbescheid für den 13. Juli 
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Kyrie: młodzieżowy chór prawosławny

Agnieszka Milbrandt:
Moja mama, Maria Milbrandt z domu Bry-
ner, pseudonim Marysia, urodziła się 31 maja 
1927 roku w Warszawie. W marcu 42’ została 
przyjęta do tajnej 39. Warszawskiej Żeńskiej 
Drużyny Harcerskiej Hufiec Stare Miasto.
Dwa lata później złożyła przysięgę i została 
żołnierzem Armii Krajowej. W Powstaniu 
Warszawskim była sanitariuszką, a po jego 
upadku była w obozach dla jeńców wojennych: 
Stalagu IV A Muelberg, Stalagu IV A Zeithain 
i w Budziszynie, gdzie niewolniczo pracowała 
w fabryce do czasu jej zbombardowania.
 

Od 18 kwietnia do 9 maja 1945 roku przeży-
ła marsz z eskortą obozową na teren Czech. 
Tak wspomina jedno ze zdarzeń w okupowa-
nej Polsce: 

„Ojciec pojechał do Warszawy, chyba do pani 
Kobylińskiej, był z nas najbardziej narażo-
ny. Myśmy zostały w domu, nie pojechałam 
wtedy na lekcje. Buszko wrócił, postawił nas 
pod ścianą i wyjął pistolet, mówiąc, że nas 
zabije. Był kompletnie pijany i nieobliczal-
ny. To dziwne uczucie, gdy czeka się na strzał 
w plecy. Rozstrzelanie przedłużało się, bo 
właścicielka domu, w którym mieszkaliśmy, 
darła się, że zabrudzi krwią ścianę w bramie, 
a ściana odświeżona była kilka dni wcześniej. 
Gdy na chwilę wyszedł z mieszkania, uciekły-
śmy do Warszawy. […] Byłam w szoku, nic 
nie pamiętałam i ciągle się bałam. To kosz-
marne uczucie, gdy każde kroki za mną mo-
gły świadczyć, że za chwilę skończy się życie. 
I chyba nie oto życie tu chodziło, tylko o to 
potworne upokorzenie i poczucie upodlenia. 
Nie za to, co się robi, tylko za to, kim się jest 

– podczłowiekiem”.

Kyrie: orthodoxer Jugendchor

Agnieszka Milbrandt:
Meine Mutter, Maria Milbrandt, geborene Bry-
ner, alias Marysia, wurde am 31. Mai 1927 in 
Warschau geboren. Im März 1942 wird sie in die 
39. Warschauer Pfadfinderinneneinheit „Alt-
stadt” aufgenommen. Zwei Jahre später legt sie 
den Eid ab und wird Soldatin der Heimatarmee. 
Im Warschauer Aufstand dient sie als Kranken-
schwester. Nach dessen Zusammenbruch wird 
sie in ein Kriegsgefangenenlager gebracht: Sta-
lag IV A Mühlberg, Stalag IV A Zeithain und 
dann nach Bautzen, wo sie in einer Fabrik skla-
vische Arbeit verrichtet, bis die Fabrik bombar-
diert wird.

Vom 18. April bis 9. Mai 1945 überlebt sie den 
Todesmarsch nach Tschechien. So erinnert sie 
sich an eines der Ereignisse im besetzten Polen:

„Vater ging nach Warschau, wahrscheinlich zu 
Frau Kobylińska, er war von uns allen am meis- 
ten gefährdet. Wir blieben zu Hause, ich ging 
nicht zum Unterricht. Buszko kam zurück, stell- 
te uns gegen die Wand, nahm eine Waffe heraus
und sagte, dass er uns töten würde. Er war völ-
lig betrunken und unberechenbar. Es ist ein 
seltsames Gefühl, wenn man auf einen Schuss 
in den Rücken wartet. Die Erschießung wurde 
allerdings dadurch verhindert, dass die Besitze-
rin des Hauses, in dem wir lebten, ihn anschrie, 
dass er die Wand mit Blut beflecken würde – die
Wand wurde nämlich ein paar Tage zuvor ge-
strichen. Als er die Wohnung für eine Weile 
verließ, flohen wir nach Warschau. Ich stand
unter Schock, ich erinnerte mich an nichts und 
hatte immer noch Angst. Es war ein schreckli-
ches Gefühl, als jeder Schritt hinter mir bedeu-
ten konnte, dass mein Leben in einem Moment 
enden würde. Ich glaube aber nicht, dass es um 
das Leben selbst ging, sondern vielmehr um 
eine schreckliche Demütigung und ein Gefühl 
der Entwürdigung. Nicht dafür, was du tust, 
sondern dafür, was du bist – ein Untermensch.”

później nasz kościół wypełnił się na ostatnie 
ewangelickie, niemieckie nabożeństwo. Wtedy 
po raz ostatni wypowiedziałem do moich dro-
gich parafian w Rothbach słowa podziękowania,
pociechy i modlitwy”.

1946 morgens 4 Uhr zugestellt. Um halb 8 Uhr 
abends läuteten unsre Glocken, verabredetes 
Signal für die Gemeinde. Eine Stunde 
später füllte sich unsre Kirche zum letzten 
evangelischen und deutschen Gottesdienst. 
Da sprach ich zum letzten Mal zu meinen 
lieben Rothbachern Worte des Dankes, der 
Tröstung und des Gebets.“
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Kyrie: młodzieżowy chór prawosławny

Ks. Dr. Hans-Henning Neß:
Po czterech dniach jazdy dotarliśmy do małej 
miejscowości w powiecie Paderborn w Westfa-
lii, w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Naszą ro-
dzinę awaryjnie zakwaterowano w małej izdeb-
ce na poddaszu w gospodarstwie rolnym. 

Bezpośrednio po wypędzeniu mój ojciec roz-
począł służbę jako ksiądz w parafii, którą tam
założono, ponieważ w tej dotychczas katolickiej 
okolicy osiedlono wielu wypędzonych ewange-
lików. W tym otoczeniu jako podrostek zauwa-
żyłem, z jakimi trudnościami wiązała się dla 
wielu utrata ojczyzny, jaką oznaczało degrada-
cję społeczną, np. dla samodzielnego rolnika, 
który na Śląsku prowadził własne gospodarstwo, 
a teraz musiał najmować się jako pomocnik.

Im byłem starszy, tym bardziej sobie uświada-
miałem, jaką katastrofę stanowiła druga wojna 
światowa dla Niemców i sąsiadujących z nimi 
narodów, zwłaszcza Polaków. Po tej katastro-
fie nastąpiła kolejna: Związek Radziecki prze-
kształcił Europę Wschodnią w wielkie więzienie 
dla narodów. We mnie, tak jak w wielu innych 
osobach, pojawiło się przekonanie, że trzeba 
uczynić wszystko, by takie katastrofy więcej się 
nie zdarzały.

Kyrie: młodzieżowy chór prawosławny

Pieśń: „Ciągły niepokój na świecie” (organy)

1. Ciągły niepokój na świecie,
wojny i wojny bez końca.
Jakże niepewna jest ziemia,
jękiem i gniewem drgająca.

Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam,
nie tak jak daje dzisiaj świat –

– powiedział do nas Pan.

2. Ciągły niepokój w człowieku, 
ucieczka w hałas, zabawy. 
Szukamy wciąż nowych wrażeń, 
a w głębi ciszy pragniemy.
Pokój…

Kyrie: orthodoxer Jugendchor

Pfarrer i.R. Dr. Hans-Henning Neß:
Nach viertägiger Fahrt gelangten wir in 
einen kleinen Ort im Landkreis Paderborn in 
Westfalen in der britischen Besatzungszone. 
Unsere Familie erhielt auf einem Bauernhof 
eine kleine Dachkammer als Notquartier. 

Unmittelbar nach der Vertreibung begann 
mein Vater den Dienst als Pfarrer in einer 
Kirchengemeinde, die neu gegründet wurde, 
weil so viele evangelische Vertriebene in einem 
zuvor rein katholischen Gebiet angesiedelt 
wurden. In diesem Umfeld habe ich als 
Heranwachsender wahrgenommen, welche 
Härten mit dem Verlust der Heimat für viele 
verbunden waren, welchen sozialen Abstieg 
es z.B. für einen freien Bauern bedeutete, der 
in Schlesien einen eigenen Hof bewirtschaftet
hatte, sich nun als Hilfsarbeiter verdingen zu 
müssen.

Je älter ich wurde, umso bewusster wurde mir, 
was für eine Katastrophe der Zweite Weltkrieg 
für die Deutschen und ihre Nachbarvölker 
und hier besonders für die Polen darstellte. 
Dieser Katastrophe folgte eine weitere: Die 
Sowjetunion verwandelte Osteuropa in ein 
großes Völkergefängnis. Bei mir, wie bei 
vielen anderen wuchs die Überzeugung, dass 
alles getan werden muss, dass sich solche 
Katastrophen nicht mehr ereignen.

Kyrie: orthodoxer Jugendchor

Lied: „Unfriede herrscht auf der Erde” (Orgel)

1. Unfriede herrscht auf der Erde. 
Kriege und Streit bei den Völkern 
und Unterdrückung und Fesseln 
zwingen so viele zum Schweigen.

Friede soll mit euch sein, Friede für alle Zeit!
Nicht so, wie ihn die Welt euch gibt, 
Gott selber wird es sein.

2. In jedem Menschen selbst herrschen
Unrast und Unruh’ ohn’ Ende, 
selbst wenn wir ständig versuchen, 
Friede für alle zu schaffen.
Friede... 
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3. Błogosławiony jest człowiek 
pokój niosący dokoła.
Słowom Chrystusa wierzący, 
których nic zmienić nie zdoła. 
Pokój…

CZYTANIE: Ewangelia Jana 14,23–27

Ks. dr Doroteusz Sawicki:
„Jezus mu oznajmił: Jeśli kto Mnie miłuje i bę-
dzie zachowywał Moje słowo, Mój Ojciec go 
umiłuje i do niego przyjdziemy, i zamieszka-
my u niego. Kto Mnie nie miłuje, nie zacho-
wuje Moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, 
nie jest Moje, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając 
z wami. Orędownik zaś, Duch Święty, które-
go Ojciec pośle w Moim imieniu, On nauczy 
was wszystkiego i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem. Pokój wam zosta-
wiam, Mój pokój wam daję. Nie tak, jak świat 
daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze 
serce i niech się nie lęka”.

Oto Słowo Pańskie.

Wszyscy:
Amen.

KROKI POJEDNANIA
 
Ks. dr Hans-Henning Neß:
Pomimo muru i drutu kolczastego staraliśmy 
się nawiązywać kontakty, przeciwdziałać pro-
pagandzie i uprzedzeniom za pomocą dialo-
gu i gotowości zrozumienia oraz angażować 
się na rzecz pokojowego współistnienia ludzi 
i narodów.

Już jako student zacząłem pracować we Wspól-
nocie Śląskich Ewangelików. Wypędzeni Śląza-
cy wyznania ewangelickiego założyli ją w 1950 
roku, by nawzajem pomagać sobie w radzeniu 
z ucieczką i wypędzeniem. Kiedy pozwoliły na 
to uwarunkowania polityczne, na pierwszy plan 
wysunął się kolejny cel: zaczęliśmy budować 
mosty pomiędzy narodem niemieckim i pol-
skim. To, że doświadczenie wypędzenia – tu 
cytuję Christiana Erdmanna Schotta, wielolet-
niego przewodniczącego Wspólnoty Śląskich 
Ewangelików – „nie doprowadziło do zgorzk-
nienia, stwardnienia, abstynencji społeczno-

3. Lass uns in deiner Hand finden,
was du für alle verheißen. 
Herr, fülle unser Verlangen,
gib du uns selber den Frieden. 
Friede... 

LESUNG: Johannes 14,23–27

Pfarrer Dr. Doroteusz Sawicki: 
„Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich 
liebt, der wird mein Wort halten; und mein 
Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm  
kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer 
aber mich nicht liebt, der hält meine Worte 
nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein 
Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt 
hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich 
bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der 
Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer 
Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“

Wort des Herrn.

Gemeinde:
Amen.

SCHRITTE DER VERSÖHNUNG 

Pfarrer i.R. Dr. Neß Hans-Henning:
Trotz Mauer und Stacheldraht haben wir 
versucht, Kontakte zu knüpfen, Propaganda 
und Vorurteilen mit Dialog und Verstän- 
digungsbereitschaft entgegen zu treten und
uns für das friedliche Zusammenleben der 
Menschen und Völker einzusetzen. 

Schon als Student begann ich, bei der 
„Gemeinschaft evangelischer Schlesier“
mitzuarbeiten. Vertriebene evangelische 
Schlesier hatten sie 1950 gegründet mit 
dem Ziel, einander bei der Bewältigung von 
Flucht und Vertreibung zu helfen. Als es die 
politischen Verhältnisse zuließen, trat ein 
weiteres Ziel in den Vordergrund: Wir haben 
begonnen Brücken zwischen dem deutschen 
und dem polnischen Volk zu bauen. Dass 
die Erfahrung der Vertreibung – hier zitiere 
ich Christian Erdmann Schott, langjähriger 
Vorsitzender der Gemeinschaft evangelischer
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-politycznej lub radykalizacji, ale do pozytyw-
nego zwrócenia się ku polskiemu Śląskowi, to 
graniczy z cudem”.

Sam założyłem i przez wiele lat prowadziłem 
Ewangelickie Stowarzyszenie na rzecz Spotka-
nia Wschód-Zachód. Zorganizowało ono m.in. 
ponad 100 kościelnych podróży do Polski i in-
nych państw na wschodzie Europy. 

Oberkirchenrat Dirk Stelter:
Kościół Ewangelicki w Niemczech opubliko-
wał w październiku 1965 roku memorandum 

„Położenie wypędzonych i stosunek narodu 
niemieckiego do wschodnich sąsiadów”. To tak 
zwane „Memorandum wschodnie” określiło 
wypędzenie ludności niemieckiej z dawnych te-
renów wschodnich jako „niesprawiedliwość”.
Równocześnie stwierdzało: „Wysiedlenie nie-
mieckiej ludności wschodniej i los niemieckich 
obszarów wschodnich jest częścią tego cięż-
kiego nieszczęścia, które naród niemiecki sam 
na siebie ściągnął i które przyniósł innym na-
rodom”. „Potęga niszczycielska” drugiej wojny 
światowej „zwróciła się ostatecznie przeciwko 
jej sprawcy“.

„Memorandum wschodnie“ opowiadało się za 
„międzynarodowym, pokojowym porządkiem“. 
Jest on jednak „nie do pomyślenia bez prawdy 
i sprawiedliwości, bez wzajemnego uwzględ-
nienia uzasadnionych interesów i bez woli do 
zaczęcia na nowo w oparciu o pojednanie“.

Gloria: młodzieżowy chór prawosławny

dr hab. Radosław Kaleta:
Jest listopad 1965 roku. Dobiega końca Drugi 
Sobór Watykański. Kościół Rzymskokatolic-
ki w Polsce przygotowuje się do obchodów 
millenium chrześcijaństwa. Biskupi polscy 
wysyłają listy do episkopatów świata z zapro-
szeniem na uroczystości. Jednak list do bisku-
pów niemieckich zawiera szczególne słowa:

„W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale 
i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was, 
siedzących tu na ławach kończącego się So-

Schlesier – „nicht in Verbitterung, Verhärtung, 
gesellschaftlich-politische Abstinenz oder
Radikalisierung, sondern in eine positive 
Hinwendung zum heute polnischen Schlesien 
geführt hat, grenzt an eine Wunder.“

Ich selbst gründete und leitete viele Jahre 
die Evangelische Gesellschaft für Ost-West-
Begegnung. Sie veranstaltete unter anderem 
weit über 100 kirchliche Besuchsreisen nach 
Polen und in weitere Staaten des östlichen 
Europas. 

Oberkirchenrat Dirk Stelter:
Die Evangelische Kirche in Deutschland 
veröffentlichte im Oktober 1965 die
Denkschrift „Die Lage der Vertriebenen und
das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen 
östlichen Nachbarn”. Diese ‚Ostdenkschrift‘
nannte die Vertreibung der deutschen 
Bevölkerung aus den ehemaligen Ostgebieten 
ein „Unrecht“. 
Zugleich stellte sie fest: „Die Vertreibung der 
deutschen Ostbevölkerung und das Schicksal 
der deutschen Ostgebiete ist ein Teil des 
schweren Unglücks, das das deutsche Volk 
schuldhaft über sich selbst und andere Völker
gebracht hat.“ Die „Zerstörungsgewalt“ des 
Zweiten Weltkrieges habe „sich schließlich 
gegen den Urheber selbst gekehrt“. 
Die ‚Ostdenkschrift‘ sprach sich für eine

„internationale Friedensordnung“ aus. Die 
aber sei „nicht denkbar“ „ohne Wahrheit 
und Gerechtigkeit, ohne gegenseitige 
Berücksichtigung berechtigter Interessen 
und ohne den Willen zum Neuanfang auf der 
Grundlage der Versöhnung“.

Gloria: orthodoxer Jugendchor

Dr. habil. Radosław Kaleta:
Es ist November 1965. Das Zweite Vatikanische 
Konzil geht zu Ende. Die römisch-katholische 
Kirche in Polen bereitet sich darauf vor, das 
Millennium des Christentums zu feiern. Die 
polnischen Bischöfe senden Briefe an Bischofs- 
konferenzen in anderen Ländern und laden 
sie zum gemeinsamen Feiern ein. Allerdings 
enthält der Brief an die deutschen Bischöfe  
besondere Worte:

„In diesem allerchristlichsten und zugleich sehr 
menschlichen Geist strecken wir unsere Hände 
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boru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia 
i prosimy o nie. A jeśli Wy − biskupi niemiec-
cy i Ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnię-
te ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy 
mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić 
nasze Millennium w sposób całkowicie 
chrześcijański”.

List wywołuje histeryczną reakcję polskich 
władz komunistycznych. Rozpoczyna się 
agresywna kampania przeciw Kościołowi 
Rzymskokatolickiemu. Towarzyszą jej hasła: 

„Precz ze zdrajcami Ojczyzny”. Z perspektywy 
czasu widzimy jednak, że był to gest prorocki. 
Biskupi przełamali żelazną kurtynę. W odpo-
wiedzi biskupi niemieccy napisali: 

„(…) Prośba o przebaczenie jest apelem skie-
rowanym do tego, który doznał krzywdy, by 
spojrzał na tę krzywdę miłosiernym okiem 
Boga i wyraził zgodę na nowy początek”. 

Przemysław Florjanowicz-Błachut:
We wrześniu tego roku z inicjatywy Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie zostanie podpisane „Porozu-
mienie o partnerstwie” z Nadprobostwem 
i Katedrą w Berlinie. W „Porozumieniu” jest 
napisane: „[…] Trudno znaleźć dwa inne 
sąsiadujące kraje, których relacje byłyby 
w takim stopniu obciążone historycznymi 
wydarzeniami, jak stosunki między naszymi 
narodami. Parafia Świętej Trójcy w Warsza-
wie oraz Nadprobostwo i Katedra w Berli-
nie chcą w ramach partnerskiej współpracy 
wnieść swój wkład w konstruktywną, pojed-
naną i zorientowaną na pokój przyszłość mię-
dzy naszymi społeczeństwami. 
Nasza chrześcijańska wiara stanowi drogo-
wskaz zachęcający nas do budowania mostów 
porozumienia i pojednania”. 

Porozumienie o współpracy partnerskiej obie 
wspólnoty postrzegają „jako kolejny i wy-
mierny krok na drodze do pojednania między 
dwoma Kościołami i narodami”, dlatego chcą 
rozwijać kontakty między członkami parafii,
organizować wspólne projekty edukacyjne 
i młodzieżowe, wymianę w zakresie muzyki 
kościelnej, wspólne sympozja, warsztaty i se-

zu Ihnen hin in den Bänken des zu Ende ge-
henden Konzils, gewähren Vergebung und bit-
ten um Vergebung. Und wenn Sie, deutsche Bi-
schöfe und Konzilsväter, unsere ausgestreckten 
Hände brüderlich erfassen, dann erst können 
wir wohl mit ruhigem Gewissen in Polen auf 
ganz christliche Art unser Millennium feiern.“

Der Brief löst eine hysterische Reaktion der 
polnischen kommunistischen Regierung aus. 
Eine aggressive Kampagne gegen die römisch- 
katholische Kirche folgt. Begleitet wird sie von 
Parolen wie „Nieder mit den Verrätern des  
Vaterlandes”. Im Nachhinein können wir  
jedoch sehen, dass es sich um eine prophetische 
Geste handelte. Die Bischöfe durchbrachen den 
Eisernen Vorhang. Daraufhin schrieben die
deutschen Bischöfe: 

„(…) Die Bitte um Verzeihung ist ein Anruf an 
jeden, dem Unrecht geschah, dieses Unrecht 
mit den barmherzigen Augen Gottes zu sehen 
und einen neuen Anfang zuzulassen.”

Przemysław Florjanowicz-Błachut:
Im September dieses Jahres wird auf 
Initiative der Evangelisch-Augsburgischen 
Dreifaltigkeitsgemeinde in Warschau eine  
Partnerschaftsvereinbarung mit der Oberpfarr-
und Domkirche zu Berlin unterzeichnet. In 
der Vereinbarung heißt es: „[…] kaum ein 
Verhältnis zwischen zwei Nachbarstaaten ist 
durch historische Begebenheit ähnlich belastet, 
wie das zwischen unseren beiden Ländern. 
Die Gemeinden der St. Trinitatiskirche 
zu Warschau und der Oberpfarr- und 
Domkirche zu Berlin wollen im Rahmen ihrer 
partnerschaftlichen Verbindung sich um eine
konstruktive, versöhnende und friedliche 
Zukunft im Verhältnis zwischen unseren
Ländern bemühen. 
Unser christlicher Glaube ermutigt uns, Brücken 
der Verständigung zu bauen und Türen der 
Versöhnung aufzutun.“

Beide Gemeinden sehen die Partnerschaftsver-
einbarung als „einen weiteren und messbaren 
Schritt zur Versöhnung zwischen den beiden 
Kirchen und Nationen”, deshalb wollen sie 
Kontakte zwischen den Gemeindegliedern 
weiterentwickeln, gemeinsame Bildungs- und 
Jugendprojekte, Kirchenmusikeraustausch, 
gemeinsame Symposien, Workshops und 
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minaria. Pragną także – co jest dla nich szcze-
gólnie ważne – wzajemnie wspierać się przy 
zwiastowaniu Ewangelii i trwać w modlitwie 
o siebie nawzajem.

Gloria: młodzieżowy chór prawosławny

Ks. Klaus Endter i ks. dr Ursula Schön:
Po rządach terroru narodowo-socjalistyczne-
go, które rozpoczęły się od niemieckiej napaści 
na Polskę 80 lat temu, wiele lat minęło zanim 
możliwe były pierwsze kroki ku porozumie-
niu. Jednym z kroków na tej drodze była wizy-
ta studyjna kościołów frankfurckich do Polski 
w 1976 roku. We współpracy z Polską Radą 
Ekumeniczną w 1977 roku doprowadziła ona 
do powstania inicjatywy „Zeichen der Hoff-
nung – Znaki Nadziei“. Oprócz wsparcia finan-
sowego pojawiły się kolejne projekty: pobyty 
sanatoryjne i spotkania w polskich i heskich 
kurortach, tematyczne podróże studyjne, wy-
kłady, wolontariaty w Krakowie i we Wrocławiu, 
tygodnie świadków historii w heskich szkołach 
oraz projekt filmowy.
Praca „Zeichen der Hoffnung – Znaków Na-
dziei” na rzecz pojednania przynosiła w ciągu 
ostatnich 42 lat konkretne owoce.
Podczas pobytów sanatoryjnych i spotkań nasi 
polscy goście opowiadali, jak podczas pierw-
szych wizyt pełni trwogi wjeżdżali na niemiec-
ką ziemię. Tymczasem cieszą się, że znowu zo-
baczą niemieckich przyjaciół.
Nie tylko były przewodniczący parlamentu 
miejskiego w Wiesbaden raz za razem żegna 
się słowami: „Dziękujemy Państwu, że Państwo 
przyjechali“.
Miasta Frankfurt i Wiesbaden finansują nasze
wolontariaty.
Młodzi ludzie, którzy jako wolontariusze byli 
w Polsce, stali się ambasadorami porozumienia.
W ramach tygodni świadków historii spotkania 
z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych 
należą do najmocniejszych momentów roku 
szkolnego.

Gloria: młodzieżowy chór prawosławny

Seminare organisieren. Sie wollen sich auch, was 
für sie besonders wichtig ist, gegenseitig bei der 
Verkündigung des Evangeliums unterstützen 
und füreinander im Gebet bleiben.

Gloria: orthodoxe Jugendchor

Pfarrer i.R. Klaus Endter und Pfarrerin 
Dr. Ursula Schön:
Nach der nationalsozialistischen Terrorherr-
schaft, die mit dem deutschen Überfall auf
Polen vor 80 Jahren begann, dauerte es viele 
Jahre, bis erste Schritte der Verständigung 
möglich wurden. Ein Schritt auf diesem 
Weg war 1976 eine Studienreise der 
Frankfurter Kirchen nach Polen. Sie führte 
1977 in Kooperation mit dem Polnischen 
Ökumenischen Rat zur Gründung der 
Initiative „Zeichen der Hoffnung – Znaki 
Nadziei“. Neben die finanzielle Unterstützung
traten weitere Projekte:  Kur- und Begegnungs- 
aufenthalte in polnischen und hessischen 
Kurorten, thematische Studienreisen, 
Vortragsveranstaltungen, Freiwilligenstellen 
in Krakau und Breslau, Zeitzeugenwochen in 
hessischen Schulen, ein Filmprojekt.
Die Versöhnungsarbeit von „Zeichen der 
Hoffnung” hat in den vergangenen 42 Jahren
Früchte getragen.
Bei den Kur- und Begegnungsaufenthalten 
erzählen unsere polnischen Gäste, wie sie bei 
ihren ersten Besuchen deutschen Boden mit 
Zittern und Zagen betreten haben. Mittlerweile 
freuen sie sich darauf, deutsche Freunde  
wiederzusehen. 
Nicht nur der ehemalige Vorsitzende des 
Wiesbadener Stadtparlamentes verabschiedet 
sie immer wieder mit den Worten: „Wir 
danken Ihnen, dass Sie gekommen sind.” 
Die Städte Frankfurt und Wiesbaden 
finanzieren unsere Freiwilligenstellen.  
Junge Leute, die als Freiwillige in Polen waren, 
sind zu Botschaftern der Verständigung
geworden. 
Im Rahmen der Zeitzeugenwochen gehören 
Begegnungen der KZ Überlebenden mit 
Schülern zum Eindrücklichsten eines 
Schuljahres. 

Gloria: orthodoxer Jugendchor 
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KAZANIE 

Prezes dr Annette Kurschus (część 1)

Solo: utwór fortepianowy Chopina

Biskup Jerzy Samiec (część 2)

Solo: utwór na organy Bacha 

CZYTANIE: Dzieje Apostolskie 2,1–11
(wybrane wiersze)

dr Ewa Jóźwiak:
Biblia mówi o końcu świata, kiedy wszystkie 
ludy na ziemi będą się rozumiały – ponad 
granicami języka i kultury. Czasie, w którym 
pomiędzy nami zapanuje pokój. Dzięki Jezu-
sowi Chrystusowi w Duchu Świętym czas ten 
już się rozpoczął:

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znaj-
dowali się wszyscy razem na tym samym 
miejscu. Nagle powstał z nieba szum […]. 
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym 
i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch pozwalał mówić. […] Kiedy więc po-
wstał ten szum, tłum zgromadził się i zdu-
miał, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego 
własnym języku. […] i pytali: Czy ci wszyscy, 
którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 
Jak więc każdy z nas słyszy swoją mowę ojczy-
stą? Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy 
Mezopotamii, Judei, Kapadocji […] – słyszy-
my ich, jak w naszych językach głoszą wielkie 
dzieła Boga“.

Oto Słowo Boże.

Wszyscy:
Amen.

Pieśń: „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę”

Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę.
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie 

Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako Moc w mej słabości,
weź wszystko, co moje jest.

PREDIGT 

Präses Dr. Annette Kurschus (Teil 1)

Solo: Klavierstück von Chopin

Bischof Jerzy Samiec (Teil 2)

Solo: Orgelstück von Bach

LESUNG: Apostelgeschichte 2,1–11 
(in Auswahl)

Dr. Ewa Jóźwiak:
Die Bibel weiß von einer Zeit am Ziel der Welt, 
in der alle Völker unter dem Himmel einander 
verstehen – über die Grenzen von Sprache und 
Kultur hinweg. Eine Zeit, in der Frieden unter 
uns wächst. Mit Jesus Christus ist diese Zeit im 
Heiligen Geist schon angebrochen: 

„Und als der Pfingsttag gekommen war, waren
sie alle beieinander an einem Ort. Und es ge-
schah plötzlich ein Brausen vom Himmel und 
sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist 
und fingen an zu predigen in andern Sprachen,
wie der Geist ihnen zu reden eingab. Als nun 
dieses Brausen geschah, kam die Menge zusam-
men und wurde verstört, denn ein jeder hörte 
sie in seiner eigenen Sprache reden: Siehe, sind 
nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie 
hören wir sie denn ein jeder in seiner Mutter-
sprache? Parther und Meder und Elamiter und 
die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und 
Kappadozien: Wir hören sie in unsern Spra-
chen die großen Taten Gottes verkünden.“

Wort Gottes.

Gemeinde:
Amen.

Lied: „Komm, Heil‘ger Geist” 

Komm, Heil´ger Geist, komm du zu uns.
Komm, Heil´ger Geist, beten wir.
Mit deiner Sanftmut erfüll‘ uns.
Rühr uns an, mach du uns eins.  

Komm – und gib Weisheit den Kleinen.
Komm – und belebe, was lähmt.
Gib du Erholung den Müden.
Rühr uns an, mach du uns eins.  
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Przyjdź jako Źródło w pustyni,
z Mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
dotknie, uleczy mnie już. 

NOWY DOM W EUROPIE

Hannah Westphal:
Nazywam się Hannah Westphal, mam 18 lat. 
Na maturze zdawałam język angielski i historię. 
Teraz zamiast angielskiego uczę się polskiego, 
a historyczne powiązania poznaję w rozmo-
wach z ludźmi, którzy tę historię przeżyli.

Dzięki stowarzyszeniu „Zeichen der Hoffnung
– Znaki Nadziei“ dwa tygodnie temu rozpo-
częłam roczny wolontariat w parafii ewan-
gelickiej w Krakowie. Bardzo chcę poznać 
kulturę i mieszkańców Polski. Jednocześnie 
chciałabym się przyczynić do przepracowa-
nia straszliwych czynów, które nazistowskie 
Niemcy popełniły w Polsce. Po wielu latach 
teoretycznej nauki w szkole, cieszę się na spo-
tkanie z Wami. Nie mogę się doczekać podró-
ży ze świadkami historii do Kołobrzegu. Jej 
organizatora, Petera Galetzkę, poznałam już 
w Niemczech. To dla mnie wielki przywilej, że 
będę mogła porozmawiać z ostatnimi świad-
kami historii i dowiedzieć się o ich losach  
i doświadczeniach.

Alleluja: młodzieżowy chór prawosławny

Michał Karski:
Nazywam się Michał Karski. W 2005 r. spę-
dziłem pół roku w Niemczech, pracując jako 
wolontariusz w jednym z domów opieki dla 
seniorów. Bardzo dobrze wspominam ten czas. 
Zetknąłem się z wielokulturowym i pacyfi-
stycznym społeczeństwem niemieckim, w któ-
rym dobrze się czułem. 

Moje kontakty ze spotykanymi tam ludźmi 
nie różniły się od tych, które miałem w Pol-
sce. Zarówno moi niemieccy znajomi, jak i ja 
mieliśmy świadomość trudnej historii relacji 
naszych społeczeństw, jednak wówczas – sześć-

Komm – und mach aus Wüsten Gärten.
Komm – und erfrische uns neu.
Komm – deine Kraft schenke Heilung.
Rühr uns an, mach du uns eins.  

EIN NEUES ZUHAUSE IN EUROPA 

Hannah Westphal:
Mein Name ist Hannah Westphal, ich bin 
18 Jahre alt. In meinem Abitur hatte ich 
als Schwerpunkte die Fächer Englisch und 
Geschichte. Statt Englisch lerne ich nun 
Polnisch. Geschichtliche Zusammenhänge 
erfahre ich nun im Austausch mit den 
Menschen, die diese Geschichte erlebt haben.

Über „Zeichen der Hoffnung“ habe ich vor
zwei Wochen mein Jahr als Freiwillige bei der 
evangelischen Gemeinde in Krakau begonnen. 
Ich bin gespannt, die Kultur Polens und seine 
Bewohner kennenzulernen. Gleichzeitig 
möchte ich meinen eigenen Beitrag zur 
Aufarbeitung der Gräueltaten leisten, die 
in Polen durch das nationalsozialistische 
Deutschland begangen wurden. Nach vielen 
Jahren des theoretischen Lernens in der 
Schule freue ich mich darauf, Ihnen zu 
begegnen. Ganz besonders gespannt bin ich 
auf die Fahrt mit Zeitzeugen nach Kolberg. 
Ich habe den Organisator Peter Galetzka 
bereits in Deutschland kennengelernt und 
empfinde es als Privileg, mit diesen letzten
Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen und 
von ihren persönlichen Schicksalen und 
Erfahrungen zu lernen.

Halleluja: orthodoxer Jugendchor

Michał Karski:
Mein Name ist Michał Karski. 2005 arbeite-
te ich ein halbes Jahr als Freiwilliger in einem 
Altenheim in Deutschland. Gerne erinnere ich 
mich an diese Zeit. Ich durfte der multikulturel-
len und pazifistischen deutschen Gesellschaft
begegnen, in der ich mich wohl fühlte. 

Meine Kontakte zu den Menschen, die ich traf, 
waren nicht anders als die, die ich in Polen hat-
te. Sowohl meine deutschen Freunde als auch 
ich waren uns der schwierigen Geschichte der 
Beziehungen zwischen unseren Gesellschaften



28 29

dziesiąt lat po wojnie – nie było to już prze-
szkodą w nawiązywaniu dobrych kontaktów.

Dziś, jako Niemcy i Polacy, mamy zwyczajne 
relacje sąsiedzkie. Świadomość trudnych do-
świadczeń naszej historii może nas inspiro-
wać do wspólnego sprzeciwu wobec wszelkiej 
pogardy, dyskryminacji i przemocy, których 
ludzie doświadczają ze względu na swoją na-
rodowość, kolor skóry, pochodzenie, świato-
pogląd, religię, płeć, orientację seksualną czy 
niepełnosprawność. Zaś na przykładzie ostat-
nich osiemdziesięciu lat naszej historii mo-
żemy pokazywać światu, że nawet najgłębsze 
konflikty można rozwiązać i doprowadzić do 
pojednania zwaśnionych stron.

Alleluja: młodzieżowy chór prawosławny

Wręczenie nagrody „Znakom Nadziei”
Laudacja – ks. dr Adam Malina
Wręczenie nagrody – Biskup Jerzy Samiec
 
Alleluja: młodzieżowy chór prawosławny

Dr Hermann Düringer: Podziękowania
Tłumaczenie konsekutywne 

Alleluja: młodzieżowy chór prawosławny

Modlitwa

Ks. Dominik Miller:
Panie, Boże nasz, Ty jesteś Bogiem wierności. 
Dziękujemy Ci za ludzi, którzy przygotowali 
drogę porozumienia. Daj nam siłę pamięci, 
która pomoże nam wspólnie budować przy-
szłość. Dziękujemy Ci za szczere świadectwa 
i odważne wyznanie. Wzmocnij nas, by popu-
lizm i nacjonalizm nie rozprzestrzeniały się.
Boże wierności: zmiłuj się!

Wszyscy:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Dr Verena Hammes: 
Panie, Boże nasz, Ty jesteś Bogiem życia. Przy-
nosimy Ci nędzę świata, który w wielu miej-
scach targany jest bezprawiem, przemocą, woj-
ną i terrorem. Przytul umarłych do swojego 
łona i opatrz rany osieroconych.

bewusst, aber dann – sechzig Jahre nach dem 
Krieg – war es kein Hindernis mehr, gute Kon-
takte zu knüpfen.

Heute haben wir als Deutsche und Polen nor-
male nachbarschaftliche Beziehungen. Das
Wissen um die schwierigen Erfahrungen unse-
rer Geschichte kann uns dazu anregen, je-
der Verachtung, Diskriminierung und Gewalt 
entgegenzutreten, die Menschen aufgrund 
ihrer Nationalität, Hautfarbe, Herkunft, Welt-
anschauung, Religion, Geschlecht, sexueller 
Orientierung oder Behinderung erfahren. Am 
Beispiel der letzten achtzig Jahre unserer Ge-
schichte können wir der Welt zeigen, dass selbst 
die tiefsten Konflikte gelöst und die Konflikt-
parteien versöhnt werden können.

Halleluja: orthodoxer Jugendchor

Preisverleihung an „Zeichen der Hoffnung“ 
Laudatio – Pfarrer Dr. Adam Malina 
Preisverleihung – Bischof Jerzy Samiec

Halleluja: orthodoxer Jugendchor

Dr. Hermann Düringer: Danksagung 
Konsekutive Übersetzung

Halleluja: orthodoxer Jugendchor 

Fürbitten

Pfarrer Dominik Miller:
Herr, unser Gott, du bist ein Gott der Treue. 
Dir danken wir für die Menschen, die der 
Verständigung den Weg bereitet haben. 
Schenke uns die Kraft der Erinnerung, die uns
gemeinsam Zukunft gestalten hilft. Wir danken
dir für die aufrichtigen Zeugnisse und das mutige 
Bekenntnis. Stärke uns darin, damit Populismus 
und Nationalismus nicht an Boden gewinnen.
Gott der Treue: erbarme dich!

Gemeinde:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Dr. Verena Hammes: 
Herr, unser Gott, du bist ein Gott des Lebens. 
Dir klagen wir die Not der Welt, die vielerorts 
von Unrecht und Gewalt, von Krieg und 
Terror erschüttert wird. Birg die Toten in 
deinem Schoß und verbinde die Wunden der 
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Hinterbliebenen. 
Gott des Lebens: erbarme dich!

Gemeinde:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Daniel Kułakowski:
Herr, unser Gott, du bist ein Gott der Versöh-
nung. Dir klagen wir die verwirrten Beziehun-
gen zwischen Menschen verschiedener Natio-
nalitäten, Religionen, Sprachen und Kulturen 
in unserer Welt. Hilf zur Verständigung, wo 
Schweigen ist, wo Misstrauen und Zwietracht 
herrschen. Führe uns aufeinander zu und hilf 
überwinden, was uns voneinander trennt.
Gott der Versöhnung: erbarme dich!

Gemeinde:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Hannah Westphal:
Herr, unser Gott, du bist ein Gott des Friedens. 
Achtzig Jahre liegt der Beginn der Schrecken 
des Zweiten Weltkrieges in diesem Jahr zurück, 
und wir ahnen, wie gefährdet, ja wie sorgsam 
zu pflegen der Frieden in Europa ist. Hilf uns
zur Verantwortung, stärke die Ausdauer und 
leite unsere Schritte dem Frieden entgegen.
Gott des Friedens: erbarme dich!

Gemeinde:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Friedensgruß

Präses Dr. Annette Kurschus:
Christus spricht: „Frieden lasse ich euch – 
meinen Frieden gebe ich euch.“ Lasst uns den 
Frieden, den wir von Christus empfangen, 
einander weitergeben. Dazu sprechen wir 
zu unserer Nachbarin, unserem Nachbarn: 

„Friede sei mit dir!“

Vaterunser

Bischof Jerzy Samiec:
Auch wenn wir zu Gott in verschiedenen Spra-
chen sprechen: Ojcze, Vater, Father, Abba, Otec, 
versteht er uns. Deshalb lasset uns jetzt zu ihm 
im Gebet „Vater unser” rufen – jeder in seiner 
eigenen Sprache.

Boże życia: zmiłuj się!

Wszyscy:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Daniel Kułakowski:
Panie, Boże nasz, Ty jesteś Bogiem pojed-
nania. Tobie przynosimy poplątane relacje 
między ludźmi różnych narodowości, religii, 
języków i kultur tego świata. Pomóż w zro-
zumieniu, gdy jest milczenie, gdy panuje nie-
ufność i niezgoda. Prowadź nas do sobie na-
wzajem i pomóż przezwyciężyć to, co nas od 
siebie dzieli.
Boże pojednania: zmiłuj się!

Wszyscy:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Hannah Westphal:
Panie, Boże nasz, Ty jesteś Bogiem pokoju. 
W tym roku mija osiemdziesiąt lat od początku 
grozy drugiej wojny światowej, a my przeczu-
wamy, jak zagrożony jest pokój w Europie i jak 
starannie musimy go pielęgnować. Pomóż nam 
być odpowiedzialnymi, dodaj nam wytrwałości 
i kieruj nasze kroki ku pokojowi.
Boże pokoju: zmiłuj się!

Wszyscy:
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Znak pokoju
 
Prezes dr Annette Kurschus:
Chrystus mówi: „Pokój wam zostawiam – Mój 
pokój wam daję”. Przekażmy sobie wzajemnie 
życzenie pokoju, który otrzymujemy od Chry-
stusa poprzez powiedzenie swojemu sąsiadowi 
i sąsiadce: „Pokój niech będzie z Tobą”.

Ojcze Nasz

Biskup Jerzy Samiec:
Pomimo tego, że zwracamy się do Boga w róż-
nych językach: Ojcze, Vater, Father, Abba, 
Otec, On nas rozumie. Dlatego teraz możemy 
wołać do Niego w Modlitwie Pańskiej – każdy 
w swoim języku.
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Segen

Präses Dr. Annette Kurschus:
Der Herr segne dich und behüte dich. Der 
Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sei 
Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.

Bischof Jerzy Samiec:
So segne und behüte euch der allmächtige und 
der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. 

Gemeinde:
Amen.

Lied: „Dona nobis pacem” (Orgel)

Dona nobis pacem, pacem. 
Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem.

Grußworte

In Vertretung des Präsidenten der Republik 
Polen, Andrzej Duda: Dr. Agnieszka Lenar-
towicz-Łysik, Mitglied des Beraterstabes des  
Präsidenten der Republik Polen
In konsekutiver Übersetzung

Rolf Nikel – Botschafter der Bundesrepublik
Deutschland in Polen

Bischof Krzysztof Nitkiewicz – Vorsitzender 
des Rates für Ökumene der römisch-katholi-
schen Polnischen Bischofskonferenz

Erzpriester Radu Constantin Miron – Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Deutschland (ACK)

Danksagung für Grußworte

Präses Dr. Annette Kurschus
In konsekutiver Übersetzung

Bischof Jerzy Samiec
In konsekutiver Übersetzung

Błogosławieństwo

Prezes dr Annette Kurschus:
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strze-
że. Niech rozjaśni Pan Oblicze swe nad Tobą 
i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan 
twarz swoją ku Tobie i da Ci swój pokój.

Biskup Jerzy Samiec:
Tak niechaj Ci błogosławi wszechmogący Bóg 
Ojciec, Syn i Duch Święty.

Wszyscy:
Amen.

Pieśń: „Dona nobis pacem” (organy)

Dona nobis pacem, pacem. 
Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem.

Pozdrowienia

Przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy: 
dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradca  
Prezydenta 
Tłumaczenie konsekutywne

Rolf Nikel – Ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec
 
Bp Krzysztof Nitkiewicz – Przewodniczący 
Rady ds. Ekumenizmu Rzymskokatolickiej 
Konferencji Episkopatu Polski

Arcyprezbiter Radu Constantin Miron – Prze-
wodniczący Grupy Roboczej Kościołów Chrze-
ścijańskich w Niemczech

Podziękowanie za pozdrowienia

Prezes dr Annette Kurschus
Tłumaczenie konsekutywne

Biskup Jerzy Samiec
Tłumaczenie konsekutywne
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Błogosławieństwa: młodzieżowy chór  
prawosławny

Procesjonalne wyjście

Pieśń: „Pod Twą obronę”

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
i broń od zguby, gdy zagraża cios.

Czy toń spokojna, czy huczą fale,
gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz.
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz!

Seligpreisungen: orthodoxer Jugendchor

Auszugsprozession

Lied: „In deinem Schutz, du Vater im Himmel”

In deinem Schutz, du Vater im Himmel,
all deine Kinder fleh’n und bitten dich:
Segne uns alle, rette für immer,
dass wir nicht scheitern in der letzten Not!

Diese Strophe wird zweimal gesungen.
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MITWIRKENDE 

Predigt und Liturgie
• Präses Dr. h.c. Annette Kurschus, stellvertretende 
Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche  
in Deutschland (EKD), Beauftragte des Rates  
der EKD für die deutsch-polnischen Beziehungen, 
deutsche Co-Vorsitzende des deutsch-polnischen 
Kontaktausschusses
• Bischof Jerzy Samiec, Präsident des Polnischen 
Ökumenischen Rates, Leitender Bischof der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, 
polnischer Co-Vorsitzender des deutsch-
polnischen Kontaktausschusses

Grußworte
- Dr. Agnieszka Lenartowicz-Łysik, in Vertretung 
des Präsidenten der Republik Polen, Andrzej Duda, 
Mitglied des Beraterstabes des Präsidenten der 
Republik Polen

- Rolf Wilhelm Nikel, Botschafter der
Bundesrepublik Deutschland in Polen

- Bischof Krzysztof Nitkiewicz, Vorsitzender  
des Rates für Ökumene der römisch-katholischen 
Polnischen Bischofskonferenz 

- Erzpriester Radu Constantin Miron, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen  
in Deutschland

Zeitzeugen
• Stanisław Zalewski, ehemaliger Gefangener  
im Warschauer Gefängnis Pawiak und Häftling  
im KZ Auschwitz-Birkenau und in KZ 
Mauthausen-Gusen. 1943 wurde er während 
einer Aktion des Verbandes für den bewaffneten
Kampf (Związek Walki Zbrojnej) verhaftet. Derzeit
Präsident des polnischen Verbands ehemaliger 
politischer Häftlinge in NS-Gefängnissen und
Konzentrationslagern
• Pfarrer i.R. Dr. Hans-Henning Neß, 
Stellvertretender Vorsitzender des Konvents 
der ehemaligen evangelischen Ostkirchen e.V., 
Stellvertretender Vorsitzender der Gemeinschaft
evangelischer Schlesier (Hilfskomitee) e.V. 
(1997-2007), Vorsitzender des Evangelischen 
Jugenddienstes (seit 2002: Evangelische 
Gesellschaft) für Ost-West-Begegnung e.V.  
(1977-2013), Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
evangelischer heimatvertriebener Jugend in  
der evangelischen Gemeindejugend (1962-1977)
• Maria Milbrandt, geborene Bryner, alias Marysia. 
Sie wurde am 31. Mai 1927 in Warschau geboren. 
Im März 1942 wurde sie in die 39. Warschauer 
Pfadfinderinneneinheit „Altstadt” aufgenommen.
Zwei Jahre später legte sie den Eid ab und wurde 
Soldatin der Heimatarmee. Im Warschauer 
Aufstand diente sie als Krankenschwester.  
Nach dessen Zusammenbruch wurde sie in 

WSPÓŁPRACOWNICY 

Kazanie i liturgia
• ks. prezes dr h.c. Annette Kurschus, wice-
przewodnicząca Rady Kościoła Ewangelickiego 
w Niemczech (EKD), pełnomocnik Rady EKD  
ds. relacji polsko-niemieckich, niemiecka  
współprzewodnicząca Polsko-Niemieckiej  
Komisji Kontaktów
• biskup Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady  
Ekumenicznej, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-

-Augsburskiego w RP, polski współprzewodniczący  
Polsko-Niemieckiej Komisji Kontaktów

Pozdrowienia
- dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przedstawiciel 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca 

- Rolf Wilhelm Nikel, ambasador Republiki  
Federalnej Niemiec w RP

- biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący 
Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu 
Polski 

- ks. arcyprezbiter Radu Constantin Miron,  
przewodniczący Grupy Roboczej Kościołów 
Chrześcijańskich w Niemczech

Świadkowie historii
• Stanisław Zalewski, były więzień więzienia Pawiak 
i obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau 
oraz Mauthausen-Gusen. W 1943 r. został aresz-
towany podczas działań prowadzonych w ramach 
Związku Walki Zbrojnej. Aktualnie pełni funkcję 
prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Poli-
tycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Kon-
centracyjnych
• ks. emeryt dr Hans-Henning Neß, wiceprzewod-
niczący Konwentu Byłych Ewangelickich Kościo-
łów na Wschodzie, wiceprzewodniczący Wspól-
noty Śląskich Ewangelików (Komitet Pomocy) 
(1997-2007), przewodniczący Ewangelickiej Służby 
Młodzieży (od 2002: Towarzystwo Ewangelickie) 
na rzecz Spotkania Wschód-Zachód (1977-2013), 
przewodniczący Grupy Roboczej Wypędzonej 
Młodzieży Ewangelickiej w ewangelickiej parafial-
nej grupie młodzieżowej (1962-1977)
• Maria Milbrandt z domu Bryner, pseudonim 
Marysia, urodzona się 31 maja 1927 roku  
w Warszawie. W marcu 1942 r. przyjęta do tajnej 
39. Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej 
Hufiec Stare Miasto. Dwa lata później złożyła  
przysięgę i została żołnierzem Armii Krajowej. 
W Powstaniu Warszawskim była sanitariusz-
ką, a po jego upadku była w obozach dla jeńców 
wojennych: Stalagu IV A Mühlberg, Stalagu IV 
A Zeithain i w Budziszynie, gdzie niewolniczo 
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verschiedene Kriegsgefangenenlager gebracht: 
Stalag IV A Mühlberg, Stalag IV A Zeithain 
und dann nach Bautzen, wo sie in einer Fabrik 
sklavische Arbeit verrichten musste, bis die Fabrik 
bombardiert wurde. Text verlesen von Agnieszka 
Milbrandt, iher Tochter

Schritte der Versöhnung
• Pfarrer i.R. Dr. Hans-Henning Neß, s.o.
• Auszug aus der Denkschrift der EKD „Die
Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des 
deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“ 
(„Ostdenkschrift“) vom Oktober 1965, verlesen von 
Oberkirchenrat Dirk Stelter, Kirchenamt der EKD
• Auszug aus dem Brief der römisch-katholischen 
Polnischen Bischofskonferenz an die Deutsche 
Bischofskonferenz vom November 1965, verlesen 
von Dr. habil. Radosław Kaleta, Chemin Neuf
• Przemysław Florjanowicz-Błachut, Sekretär 
des Pfarrrats der Evangelisch-Augsburgischen 
Dreifaltigkeitskirche, Johanniterritter.
• Pfarrer i.R. Klaus Endter, ehemalige Pfarrer  
für Ökumene im Dekanat Wiesbaden, Mitglied  
im Vorstand von „Zeichen der Hoffnung”
• Pfarrerin Dr. Ursula Schön, leitende Geistliche 
im evangelischen Stadtdekanat Frankfurt und 
Offenbach. Mitglied im Vorstand von „Zeichen  
der Hoffnung”

Ein neues Zuhause in Europa
• Hannah Westphal, junge Deutsche, die über 
„Zeichen der Hoffnung“ einen Freiwilligendienst  
in Polen gerade begonnen hat 
• Michał Karski, junger Pole, der über die Diakonie 
Polen einen Freiwilligendienst in Deutschland 
absolviert hat
• Pfarrer Dr. Adam Malina, Evangelisch-Augsbur-
gische Kirche, Präsident der Synode
• Pfarrer i.R. Dr. Hermann Düringer, Vorsitzender 
von ‚Zeichen der Hoffnung‘. Ehemalige Leiter  
der Evangelische Akademie Arnoldshain

Schriftlesungen
• Pfarrer Henryk Dąbrowski, Polnisch-Katholische 
Kirche, Propst der Domgemeinde Heiliger Geist
• Pfarrer Dr. Doroteusz Sawicki, Polnische 
Autokephale Orthodoxe Kirche, Assistenzprofessor 
an der Abteilung für Geschichte der 
Universalkirche und der autokephalen orthodoxen 
Kirchen an der Christlichen Theologischen
Akademie in Warschau
• Dr. Ewa Jóźwiak, Evangelisch-Reformierte Kirche, 
Präsidentin der Synode

Fürbitten
• Pfarrer Dominik Miller, Altkatholische Kirche  

pracowała w fabryce do czasu jej zbombardowania. 
Czyta Agnieszka Milibrandt, córka

Kroki pojednania
• ks. emeryt dr Hans-Henning Neß, zob. wyżej.
• Fragment memorandum EKD „Położenie wy-
pędzonych i stosunek narodu niemieckiego do 
wschodnich sąsiadów” („Memorandum Wschod-
niego“) z października 1965 r., czyta ks. nadrad-
ca Dirk Stelter, Referat ds. Europy Środkowej, 
Wschodniej i Południowej w Biurze EKD
• Fragment Listu biskupów polskich do biskupów 
niemieckich z listopada 1965 r., czyta dr hab.  
Radosław Kaleta, członek ekumenicznej ekipy 
wspólnoty Chemin Neuf
• Przemysław Florjanowicz-Błachut, sekretarz Rady 
Parafialnej Ewangelicko-Augsburskiej Parafii  
Świętej Trójcy, członek Zakonu Joannitów
• ks. emeryt Klaus Endter, były ksiądz odpowie-
dzialny za ekumenię w Dziekanacie w Wiesbaden, 
członek zarządu „Zeichen der Hoffnung – Znaków
Nadziei”
• ks. dr Ursula Schoen, prodziekan w ewangelic-
kim Dziekanacie Miejskim Frankfurt i Offenbach,
członkini zarządu „Zeichen der Hoffnung – Zna-
ków Nadziei”

Nowy dom w Europie
• Hannah Westphal, młoda Niemka, która właśnie 
za pośrednictwem „Zeichen der Hoffnung – Zna-
ków Nadziei” rozpoczęła wolontariat w Polsce 
• Michał Karski, młody Polak, który za pośrednic-
twem Diakonii KEA w RP odbył wolontariat  
w Niemczech 
• ks. dr Adam Malina, prezes Synodu Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP
• ks. emeryt dr Hermann Düringer, przewodniczą-
cy „Zeichen der Hoffnung – Znaków Nadziei”, były 
dyrektor Akademii Ewangelickiej w Arnoldshain

Czytania
• ks. Henryk Dąbrowski, Kościół Polskokatolicki, 
proboszcz Parafii Katedralnej Świętego Ducha  
w Warszawie
• ks. dr Doroteusz Sawicki, Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny, asystent w Katedrze Historii 
Kościoła Powszechnego i Autokefalicznego Kościo-
ła Prawosławnego w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej
• dr Ewa Jóźwiak, Kościół Ewangelicko-Reformo-
wany, prezes Synodu

Modlitwy przyczynne
• ks. Dominik Miller, Kościół Starokatolicki Maria-
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der Mariaviten, Propst der Pfarrei Unserer Lieben 
Frau von Ewiger Hilfe in Warschau
• Dr. Verena Hammes, Generalsekretärin  
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen  
in Deutschland
• Daniel Kułakowski, Evangelisch-Methodistische 
Kirche, Theologiestudent an der Christlichen
Theologischen Akademie in Warschau
• Hannah Westphal, s.o.

Musik
• Orgel: Artur Backiel, Mitglied  
der Kirchenmusikkommission der Erzdiözese 
Warschau, Organist und Chorleiter in der Pfarrei 
St. Barbara in Warschau
• Piano: Anna Gaś. Die diesjährige Absolventin  
der Musikakademie in Posen schloss die 
Klavierklasse mit Auszeichnung ab. In diesem Jahr 
beginnt sie ihre Ausbildung an der Hochschule  
für Musik und Darstellende Kunst Mannheim.
• Chor: orthodoxer Jugendchor

Gestaltung der Bildtafeln
Den inhaltlichen Bogen des Gottesdienstes 
von biographischen Leidenszeugnissen über 
Schritte der Versöhnung bis zum Bild eines 
neuen Zuhauses in Europa hat Alisa Temchenko 
ins Bild gesetzt. Ihre Sequenz aus jeweils vier 
Bildtafeln wird in drei Schritten im Altarraum 
visualisiert. Die 1989 in Kiew (Ukraine) geborene 
Künstlerin absolvierte Bildhauerei an der 
Kiewer Kunstakademie und Kunst der neuen 
Medien an der Polnisch-Japanischen Akademie 
für Computertechnik in Warschau. In ihrem 
künstlichen Schaffen beschäftigt sie die Dualität
der Welt, u. a. die Begriffe der Ewigkeit und  
der Temporarität. Sie wirft ihr Augenmerk auf
die Beziehungen zwischen der inneren Welt eines 
Menschen und der Außenwelt sowie auf den 
menschlichen Körper, dem sie eine Mittlerrolle 
zwischen den beiden Welten zuspricht. Zur Zeit 
wohnt und arbeitet sie in Warschau.

Gottesdienstvorbereitungsteam
• Pfarrer Fritz Baltruweit, Michaeliskloster 
Hildesheim. Evangelisches Zentrum für 
Gottesdienst und Kirchenmusik
• Pfarrer Dr. Björn Corzilius, persönlicher  
Referent von Präses Dr. h.c. Annette Kurschus
• Pfarrer Henryk Dąbrowski, Polnisch-Katholische 
Kirche
• Vater Michał Dmitruk, Sekretär des Polnischen 
Ökumenischen Rates
• Pfarrer Dr. h.c. Piotr Gaś, Hauptpastor der 
Evangelisch-Augsburgischen Dreifaltigkeitskirche 
Warschau
• Pfarrer Dr. Grzegorz Giemza, Direktor des 
Polnischen Ökumenischen Rates

witów, proboszcz Parafii Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Warszawie
• dr Verena Hammes, sekretarz generalna Zrzesze-
nia Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech
• Daniel Kułakowski, Kościół Ewangelicko-Me-
todystyczny, student teologii w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie
• Hannah Westphal, zob. wyżej

Muzyka
• Organy: Artur Backiel, członek Komisji Muzyki 
Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej, organi-
sta i dyrygent chóru „Cantores Sanctae Barbarae“ 
w Warszawie
• Fortepian: Anna Gaś, tegoroczna absolwentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, ukończyła  
z wyróżnieniem klasę fortepianu. W tym roku 
rozpoczyna dalsze studia w Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst w Mannheim
• Chór: Prawosławny Chór Młodzieżowy

Projekt tablic
Treściową klamrę nabożeństwa, sięgającego od 
biograficznych świadectw cierpienia poprzez kroki
pojednania po obraz nowego domu w Europie, 
wyraziła obrazowo Alisa Temchenko. Jej sekwencja 
czterech tablic została w trzech krokach zwizuali-
zowana w prezbiterium. Ta urodzona w Kijowie 
(Ukraina) w 1989 r. artystka ukończyła Rzeźbę na 
Kijowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Sztukę 
Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej 
działalności artystycznej zajmuje się dualnością 
świata, m.in. pojęciami wieczności i tymczasowo-
ści. Zwraca uwagę na relacje pomiędzy światem 
wewnętrznym człowieka i światem zewnętrznym, 
jak również na ludzkie ciało, któremu przypisuje 
rolę pośrednika pomiędzy oboma światami.  
Aktualnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Zespół przygotowawczy nabożeństwa
• ks. Fritz Baltruweit, Klasztor św. Michała  
w Hildesheim, Ewangelickie Centrum  
Nabożeństwa i Muzyki Kościelnej
• ks. dr Björn Corzilius, osobisty referent  
prezes dr h.c. Annette Kurschus
• ks. Henryk Dąbrowski, Kościół Polskokatolicki
• ks. Michał Dmitruk, sekretarz Polskiej Rady  
Ekumenicznej
• ks. dr h.c. Piotr Gaś, proboszcz Parafii  
Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie
• ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady 
Ekumenicznej
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• Pfarrer Dr. Doroteusz Sawicki, Polnische 
Autokephale Orthodoxe Kirche
• Oberkirchenrat Dirk Stelter, Evangelische  
Kirche in Deutschland

Übersetzung
Marta Brudny

REPRÄSENTIERTE KIRCHEN

Veranstalter sind Polnischer Ökumenischer Rat  
und Evangelische Kirche in Deutschland

Polnischer Ökumenischer Rat 
Mitglieder:
• Christ-Baptistische Kirche in Polen 
• Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen 
• Evangelisch-Methodistische Kirche in Polen 
• Evangelisch-Reformierte Kirche in Polen 
• Polnisch-Katholische Kirche
• Altkatholische Kirche der Mariaviten in Polen 
• Polnische Autokephale Orthodoxe Kirche
Assoziierte Mitglieder:
• Bibelgesellschaft in Polen
• Sozialverein polnischer Katholiken

Polnische Bischofskonferenz
- Römisch-katholische Kirche

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen  
in Deutschland 
Mitglieder:
• Arbeitsgemeinschaft Anglikanisch-Episkopaler
Gemeinden in Deutschland
• Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden
in Deutschland
• Armenisch-Apostolische Orthodoxe Kirche  
in Deutschland
• Äthiopisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland
• Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden  
in Deutschland (Baptisten)
• Die Heilsarmee in Deutschland
• Evangelisch-altreformierte Kirche in 
Niedersachsen
• Evangelisch-methodistische Kirche
• Evangelische Brüder-Unität / Herrnhuter 
Brüdergemeine
• Evangelische Kirche in Deutschland
• Katholisches Bistum der Alt-Katholiken  
in Deutschland
• Koptisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland
• Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer 
Gemeinden
• Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland
• Römisch-katholische Kirche
• Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche
• Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien  
in Deutschland

• ks. dr Doroteusz Sawicki, Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny
• ks. nadradca Dirk Stelter, Kościół Ewangelicki 
w Niemczech

Tłumaczenie
Marta Brudny

REPREZENTOWANE KOŚCIOŁY

Organizatorami są Polska Rada Ekumeniczna  
i Kościół Ewangelicki w Niemczech

Polska Rada Ekumeniczna
Członkowie:
• Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
• Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
• Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
• Kościół Polskokatolicki
• Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP 
• Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Członkowie stowarzyszeni:
• Towarzystwo Biblijne w Polsce
• Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików

Konferencja Episkopatu Polski
- Kościół Rzymskokatolicki

Grupa Robocza Kościołów Chrześcijańskich  
w Niemczech
Członkowie:
• Zrzeszenie Parafii Anglikańsko-Episkopalnych 
w Niemczech
• Zrzeszenie Zborów Menonitów w Niemczech
• Armeńsko-Apostolski Kościół Prawosławny 
w Niemczech
• Etiopski Kościół Prawosławny w Niemczech
• Związek Ewangelicznych Zborów Wolnych 
w Niemczech (Baptyści)
• Armia Zbawienia w Niemczech
• Kościół Ewangelicko-Staroreformowany 
w Dolnej Saksonii
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
• Ewangelicka Jednota Braci / Wspólnota 
Braci z Herrnhut
• Kościół Ewangelicki w Niemczech
• Katolicka Diecezja Starokatolików w Niemczech
• Koptyjski Kościół Prawosławny w Niemczech
• Związek Ewangelicznych Zborów Wolnych 
w Mülheim
• Konferencja Biskupów Prawosławnych 
w Niemczech
• Kościół Rzymskokatolicki
• Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański
• Syryjski Kościół Ortodoksyjny w Niemczech
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