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Pewnej słonenej sierpniowej niedzieli, po 
porannym nabożeństwie w luterańskim kościele 
św. Trójcy na Manhattanie, poznałem wyjątkowe 
małżeństwo. Państwo Jane i Jerry Gæta, duchowni 
Kościoła Episkopalnego (wyznanie anglikańskie) 
pyjechali z rodzinnej Pensylwanii, aby odwie-
dzić swojego pyjaciela, Wilbea Millera, który 
od niedawna pełni uąd probosza luterańskiej 
parafii św. Trójcy w Nowym Jorku. Jesze tego 
samego dnia wólnie ożyliśmy prawdziwie 
amerykański brunch. Ponad tostami, jajkami sa-
dzonymi, opiekanymi ziemniakami i strumieniami 
Krwawej Mary toyliśmy długie rozmowy na te-
mat życia w Stanach Zjednoonych, różnorodności 
religijnej i polityki. Jane Gæta, zapytana peze 
mnie o jej pogląd na problem globalnych migracji, 
odpowiedziała: „My – Amerykanie – wszyscy je-
steśmy po ęści imigrantami”.

Protestanckie Stany
W powszechnej świadomości utarł się slogan 

Ameryki jako państwa protestanckiego. Stwierdze-
nie to zachowuje prawdziwość nawet dziś, kiedy 
w dobie globalizacji imigranci ze wszystkich stron 
świata pywożą ze sobą własne, ęsto egzotyne 
pekonania religijne. Należy pamiętać, że funda-
ment dzisiejszych Stanów Zjednoonych założyli 
w XVIII wieku potomkowie imigrantów z Europy. 
Wśród nich było wielu wybitnych protestantów, 
których podkowie zdecydowali się opuścić tar-
gany wojnami i klęskami głodu Stary Kontynent, 
w poszukiwaniu dostatniej pyszłości. Zakładając 
lokalne wólnoty religijne, zaszepili oni che-
ścijaństwo różnych denominacji na kontynencie 
amerykańskim. Na pełomie XVIII i XIX wieku 
lwią ęść masowej imigracji stanowili Anglosasi, 
Holendy i Niemcy, któy zasilili wólnoty pro-
testanckie po drugiej stronie Atlantyku.

Obecnie cheścijanie stanowią ok. 70% popu-
lacji Stanów Zjednoonych. W obrębie amery-
kańskiego cheścijaństwa wyróżnić można ty 
rodziny wólnot protestanckich:
• protestantyzm ewangelikalny (ok. 25% populacji);
• protestantyzm głównego nuu (ok. 15% populacji);
• protestantyzm afro-amerykański („Czarny Ko-
ściół” – ok. 7% populacji).

Najbliższy tradycji europejskiej jest protestan-
tyzm głównego nuu, reprezentowany m.in. pez 
„siedem sióstr” amerykańskiego protestantyzmu:
• Zjednoony Kościół Metodystyny (metodyści 
– ok. 7,1 mln wiernych);
• Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (lu-
teranie – ok. 3,7 mln wiernych);
• Kościół Prezbiteriański (kalwini – ok. 2,8 mln 
wiernych);
• Kościół Episkopalny w Stanach Zjednoonych 
(anglikanie – ok. 2 mln wiernych);
• Amerykańskie Kościoły Baptystów (baptyści 
– ok. 1,2 mln wiernych);
• Zjednoony Kościół Chrystusa (protestanci refor-
mowani – ok. 1 mln wiernych);
• Kościół Uniów Chrystusa (protestanci reformo-
wani – ok. 0,5 mln wiernych).

Pynależność religijna w Stanach Zjednoo-
nych (2014)

Źródło: America’s Changing Religious Landscape, 
Pew Research Center, maj 2015.

Różne oblia luteranizmu
Odpowiednikiem Kościoła Ewangelicko-Augs-

burskiego w RP jest Ewangelicko-Luterański Ko-
ściół w Ameryce (Evangelical Lutheran Church in 
America – ELCA), zeszony w Światowej Federacji 
Luterańskiej. ELCA powstał w 1988 r. w wyniku po-
łąenia tech amerykańskich kościołów i jest dziś 
największym luterańskim kościołem w Stanach 
Zjednoonych. Wao jednak zauważyć, że nie jest 
to jedyny kościół w Stanach Zjednoonych, który 
erpie inirację z teologii Marcina Lutra. Obok 

Luteranie w wielkim mieście
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ELCA funkcjonują również Kościół Luterański 
Synodu Missouri (LCMS) oraz Kościół Luterański 
Synodu Wisconsin (WELS). Kościoły te, odwołując 
się do tradycji staroluterańskiej, stanowo odu-
cają liberalną teologię ELCA. 

Do ELCA należy ok. 3,7 mln wiernych, zeszo-
nych w ponad 9 tys. kongregacji, które stanowią 
odpowiednik parafii. Choć ELCA postegany jest 
jako kościół liberalny, w eywistości zawiera 
w sobie połąenie wielu nuów i tradycji wyro-
słych na gruncie luteranizmu. W obrębie ELCA – 
opró teologii neoluterańskiej – mamy do ynienia 
z elementami tradycji staroluterańskiej, ruchów 
konfesyjnych, charyzmatynych, y pietyzmu. Na 
ele ELCA od 2013 r. stoi biskup Elizabeth A. Eaton. 
ELCA składa się z 65 synodów (odpowiednik diece-
zji), zgrupowanych w 9 dużych regionach geogra-
finych. Polityka ELCA stanowi odzwierciedlenie 
kulturowej różnorodności wiernych, wśród których 
znajdują się zarówno rodowici Amerykanie, jak też 
pybysze z wielu stron świata. 

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Minionego lata miałem okazję ędzić niemal 

dwa miesiące w Nowym Jorku, gdzie realizowa-
łem staż w Stałym Pedstawicielstwie Polski py 
ONZ. Pebywając daleko od domu, rodziny, py-
jaciół i codziennego życia, starałem się owocnie 
zagoodarować as w zupełnie nowym dla mnie 
mieście. Starałem się py tym wiernie naśladować 
styl życia nowojoryków, któy w bardzo oso-
bliwy osób celebrują pierwszy dzień tygodnia 
(w większości amerykańskich kalenday tydzień 
eywiście rozpoyna się od niedzieli). 

Planując swoje życie duchowe w Nowym Jorku, 
rozważałem dwa rozwiązania. Pierwsze z nich za-
kładało wybór jednej kongregacji, która miała się 
stać „moją parafią” na cały as pobytu w Stanach 
Zjednoonych. Drugie rozwiązanie polegało na od-
wiedzaniu różnych kongregacji, w celu uzyskania 
możliwie szerokiego ojenia na religijność ame-
rykańskich luteran. Bardzo szybko ostegłem, że 
drugie rozwiązanie mija się z celem. Metropolitalny 
Synod Nowego Jorku (według polskiej nomenklatu-
ry: diecezja miasta Nowy Jork) składa się bowiem ze 
190 kongregacji (parafii), w których służy ponad 300 
pastorów. Oznaa to, że gdybym każdej niedzieli 
uestniył w nabożeństwie innej kongregacji, zdą-
żyłbym odwiedzić zaledwie 4% luterańskich wól-
not w Nowym Jorku. Postanowiłem więc nieco bliżej 
pyjeć się życiu jednej, losowo wybranej kongre-
gacji. Wybór padł na kościół św. Trójcy, usytuowany 
py zachodnim skraju Central Parku, w górnej ęści 
Manhattanu. Już po pierwszym nabożeństwie wie-
działem, że nie można było trafić lepiej. 

Witamy w św. Trójcy
Samo odnalezienie kościoła św. Trójcy okazało 

się nie lada wyzwaniem. Smukłe wieże zaprojek-
towanego w stylu gotyckim kościoła są ledwo 
dostegalne wśród okolinych drapay chmur. 
Jednak już na ulicy, ped wejściem do świątyni 
pywitali mnie uśmiechnięci łonkowie rady pa-
rafialnej, któy zapraszali pechodniów do udzia-
łu w nabożeństwie. Na „dzień dobry” otymałem 
od nich broszurkę z poądkiem nabożeństwa, 
ulotkę pedstawiającą historię kongregacji oraz 
najnowszy numer miesięnika „Living Lutheran” 
wydawanego pez ELCA. 

Gotycka architektura kościoła św. Trójcy, za-
projektowana pez pochodzącego z Niemiec 
Williama Schickela, intryguje dobrym smakiem 
i dbałością o detale. Świątynia została wzniesiona 
w 1904 r. dla mieszkańców rozwijającej się dziel-
nicy Upper West Side. Obecna budowla zastąpiła 
nieistniejący już kościół, który był używany pez 
kongregację od momentu jej założenia w 1868 r. 
Centralne miejsce zajmuje ozdobny oa wyku-
ty w białym marmue kararyjskim. Znajduje się 
w nim szereg ceraminych mozaik wykonanych 
w stylu bizantyjskim. Środkowa mozaika pedsta-
wia Jezusa Chrystusa. Pozostałe ukazują postacie 
terech ewangelistów (Mateusza, Marka, Łukasza 

Kościół św. Trójcy na Manhattanie

Prezbiterium w kościele św. Trójcy
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i Jana) oraz założycieli Kościoła: apostołów Piotra 
i Pawła. Ponadto, na stole oaowym znajduje 
się obraz Matki Bożej i dzieciątka Jezus. Aranżacja 
wnęta kościoła niepypadkowo pywodzi na 
myśl świątynie niemieckie y skandynawskie 
– wszak kongregacja została założona pez imi-
grantów z Europy Środkowej i Skandynawii, zaś 
pierwszym pastorem kościoła św. Trójcy był uro-
dzony w Niemech dr Gottlob Frederick Krotel. 

W bonych nawach kościoła podziwiać można 
szereg misternie wykonanych witraży, pedsta-
wiających sceny z Nowego Testamentu. Oryginal-
ne dzieła sztuki pochodzące z poątku XX wieku 
stanowią ewenement architektoniny w skali 
całej metropolii. Ich uzupełnieniem jest imponu-
jąca rozeta umieszona nad głównym wejściem 
do kościoła. Jej kszta został doskonale wyeko-
nowany dzięki instalacji nowych organów w 2011 
r. Sam instrument jest wykoystywany nie tylko 
w trakcie niedzielnych i środowych nabożeństw, 
le także podas festiwalu muzyki J.S. Bacha 
(Bach Veers), który trwa pez 21 kolejnych ty-
godni, poąwszy od października każdego roku. 
Z zachwytu nad architekturą świątyni wyrwały 
mnie akordy preludium organowego, zwiastujące-
go poątek nabożeństwa. 

Msza luterańska
Już od pierwszych minut nabożeństwa 

(a właściwie – luterańskiej mszy) ostegłem, że 
muzyka sakralna i bogactwo liturgine kościoła 
luterańskiego są mocną stroną mojej nowej kon-
gregacji. Gdy tylko wybmiały ostatnie takty pre-
ludium organowego, rozpoęło się procesjonalne 
pejście pastora w asyście prezbiterów od zakrystii 

pez nawę główną kościoła, aż do samego oaa. 
Orszak otwierał prezbiter niosący kyż procesyj-
ny. Jego śladem podążał kolejny prezbiter niosący 
ozdobnie wydane Pismo Święte. Procesję zamykał 
pastor wraz z pozostałymi prezbiterami służącymi 
podas nabożeństwa. Procesjonalne wejście odby-
wało się py akompaniamencie hymnu pochwal-
nego, śpiewanego na stojąco pez zbór. Liturgia 
poątkowa rozpoęła się w chwili, gdy wszyscy 
prezbitey zajęli miejsca wokół głównego oa-
a. Zrozumienie Słowa Bożego wyznaonego 
na daną niedzielę ułatwiały line egzemplae 
Pisma Świętego umieszone w kościelnych ław-
kach. Podążanie wzrokiem za tekstem biblijnym 
odytywanym pez lektora niewątpliwie yja 
pogłębionej reeksji, zwłasza w sytuacji, kiedy 
liturgia prowadzona jest w języku obcym. 

Po liturgii wstępnej nastąpiło procesjonalne 
pejście do środka kościoła, skąd pastor odytał 
tekst będący podstawą kazania. W swoich roz-
ważaniach, opaych w całości na wyznaonym 
wersecie, duchowny ęstokroć odwoływał się 
do ksiąg wyznaniowych i pism Marcina Lutra, 
jak również do bogatej tradycji ojców Kościoła. 
Skomplikowaną symbolikę Pisma Świętego, która 
dziś dla wielu okazuje się niezrozumiała, pastor 
wyjaśnił na pykładach możliwie jak najbliższych 
życiu słuchay. 

Kolejnym elementem nabożeństwa była eucha-
rystia rawowana pez luteran podas każdego 
nabożeństwa. Ped pystąpieniem do sakramen-
tu Komunii Świętej należy wpierw pojednać się 
z bliźnimi. Wśród luteran należących do kościoła 
św. Trójcy akt ten nie ogrania się jednak tylko do 
pekazania sąsiadom z ławki symbolinego zna-
ku pokoju. Uestnicy nabożeństwa, niym Eliasz 
w 1. Księdze Królewskiej, wychodzą „ze swoich 
grot”, aby błogosławić siebie nawzajem słowami: 
„pokój Pana niech będzie z tobą”. Dopiero po kilku 
minutach, kiedy wszyscy cheścijanie zgromadzeni 
na nabożeństwie uścisnęli sobie dłonie, rozpoęła 
się liturgia komunijna rawowana pez pastora 

Witraż pedstawiający narodzenie Chrystusa

ks. Wilbe Miller wygłasza kazanie
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weół z prezbiterami – szafaami sakramentu 
Komunii Świętej. Ciekawostką liturginą może 
być fakt, że do Wieey Pańskiej pastor założył 
ornat, którym pykrył albę i stułę. Jest to, cytując 
ks. Jana Grossa, „szata w rodzaju peruwiańskiego 
pono w koloe liturginym, używana tylko do 
rawowania Sakramentu Oaa”. 

Na szególną uwagę zasługuje oprawa muzy-
na nabożeństwa. Pieśni i hymny pochwalne śpie-
wane są na stojąco, py akompaniamencie orga-
nów. Śpiew zboru podas nabożeństw womaga 
chór parafialny. Dzięki temu pieśni wykonywane 
są rytminie, dynaminie i zgodnie z wszelkimi 
zasadami sztuki wokalnej. Muzynym urozma-
iceniem nabożeństw są pojedyne zwrotki pieśni 
śpiewane wielogłosowo pez sam chór, a capella 
lub z organami. Również postludium organowe 
zajmuje godne miejsce w poądku liturginym. 
Choć msza formalnie końy się w momencie, kie-
dy procesja pejdzie do zakrystii, to zbór pozostaje 
na swoich miejscach aż do momentu, w którym 
zamilknie instrument. Z jednej strony pozwala to 
delektować się ostatnimi chwilami duchowej za-
dumy. Z drugiej zaś strony jest to wyraz szacunku 
wobec wiuozerii organisty, który poświęcił wiele 
sił, by pygotować muzyną oprawę nabożeń-
stwa. 

Kiedy nabożeństwo dobiegło końca, pastor stał 
już py dwiach kościoła, aby osobiście pożegnać 
się z każdym wiernym. Jednak tylko nielini 
zdecydowali się opuścić świątynię. Zdecydowana 
większość parafian pozostała w obszernym ped-

sionku, gdzie ekały pekąski i napoje pygoto-
wywane każdej niedzieli pez chętne rodziny. Na 
stole, opró kawy, herbaty i soku pomarańo-
wego, kusiły wyśmienicie pyądzone kanapki, 
donuty, muffiny i świeże owoce. W serdenych 
rozmowach zboru objawiła mi się prawdziwa isto-
ta kościoła – wólnoty ludzi wieących, że Jezus 
jest Chrystusem. To właśnie wtedy miałem okazję 
poznać pastora Wilbea Millera, który niejako 
„wyłowił” mnie ośród zgromadzenia, by ytać 
kim jestem, dlaego wybrałem kościół św. Trójcy 
i jakie są moje wrażenia po nabożeństwie. Wkrótce 
poznałem również pastorową Dagmar Miller, któ-
ra jako orystka dba o to, by każdej niedzieli oa 
udekorowany był świeżym bukietem kwiatów. 

Państwo Miller zaprosili mnie, bym „pozostał” 
w kościele św. Trójcy na cały as mojego pobytu 
w Stanach Zjednoonych. Zapoznali mnie również 
z państwem Jane i Jerrym Gæta, zapyjaźnionymi 
duchownymi anglikańskiego Kościoła Episkopal-
nego, z którymi wólnie udaliśmy się na obo-
wiązkowy niedzielny brunch – pożywne śniadanie 
ożywane w gronie znajomych wesnym po-
południem. Jest to niewątpliwie jeden z najpy-
jemniejszych elementów amerykańskiej kultury 
i stylu życia. Niedzielne brunche zwykle pe-
ciągają się do późnych godzin popołudniowych, 
w miarę jak słynna Krwawa Mary (pikantny kok-
tajl pyądzany z wódki, soku pomidorowego, 
sosu Worcestershire i ostrych pypraw) udea do 
głowy, yjając długim rozmowom bez oglą-
dania na zegarek, y smaona.

Luteranie w wielkim mieście
Wraz z upływem kolejnych tygodni odkryłem 

kolejną, niezwykle istotną rolę, którą pełnią kon-
gregacje różnych wyznań w tak potężnym mieście, 
jakim jest Nowy Jork. Częstokroć słyszymy, że 
życie w metropolii yja alienacji i rozpadowi 
powiązań ołenych. Jest to po ęści prawdą 
– szególnie w Nowym Jorku, gdzie powiechnię 
1 kilometra kwadratowego zamieszkuje średnio 
ponad 10 tys. ludzi. Z drugiej jednak strony ko-
ściół staje się miejscem, które nadaje tożsamość 
poszególnym mieszkańcom miasta. Kiedy po 
kilku tygodniach od pierwszego nabożeństwa 
pechadzałem się po Central Parku, byłem już 
w stanie rozpoznać w tłumie znajome twae swo-
ich parafian. Kongregacje cheścijańskie, których 
liebność jest stosunkowo niewielka, stają się tym 
samym wielką rodziną, która pozwala odnaleźć się 
wśród ludzkich potoków płynących codziennie 
szerokimi ulicami Manhattanu. Dzięki upejmości 
pastora Wilbea Millera i jego małżonki Dagmar 
miałem niepowtaalną okazję, by uestniyć 

ks. Wilbe Miller w luterańskim stroju liturginym



Z życia i wiary

www.parafiajawoe.plInformator Paraalny nr 8432 33

Z życia i wiary

Informator Paraalny nr 84www.parafiajawoe.pl

w życiu parafii podas różnych wydaeń mają-
cych miejsce w sierpniu i we weśniu mijającego 
roku. Były to jedne z tych chwil, które pozwoliły 
mi poznać prawdziwy smak prawdziwego życia 
w Nowym Jorku.

11 weśnia 2001 r. na zawsze odmienił oblie 
Nowego Jorku. Podas wizyty w muzeum po-
święconym zamachom terrorystynym na Sta-
ny Zjednoone szególnie dotknęła mnie myśl 
wyświetlona na ścianie izby pamięci. Naeona 
jednej z ofiar, pogebanej pez upadające wieże 
World Trade Center, napisała: „Chciałabym, żeby 
ten dzień nigdy się nie skońył. To wciąż był dzień, 
który dzieliłam z nim”. Słowa te doskonale od-
zwierciedlają osobisty stosunek nowojoryków 
do traginych wydaeń ed 15 lat. Parafia św. 
Trójcy otaa opieką duszpasterską jednostkę stra-
ży pożarnej, która położona jest kilka penic od 
kościoła. Kiedy w tamten słoneny, poniedział-
kowy poranek horyzont na Manhattanie owił 
gęsty dym strażacy właśnie z tej jednostki jako 
pierwsi odpowiedzieli na wezwanie. Spośród 12 
strażaków jednostki Engine 40/Ladder 35, któ-
y wyjechali ratować życie ludzi uwięzionych 
w płonących drapaach chmur, 11 nigdy nie wró-
ciło do domów. Każdego roku, w dniu pamiątki 
zamachów terrorystynych, rodziny związane z tą 
jednostką straży pożarnej otykają się w siedzibie 
jednostki, by oddać hołd bohaterom. 

Kolejne uroystości ronicowe zamachów 
z dnia 11 weśnia 2001 r. prowadzone są w tej 
jednostce pez pastorów kościoła św. Trójcy. Nie 
inaej było w tym roku, kiedy pypadała 15 
ronica tragedii. Od wesnych godzin porannych 
wokół jednostki Engine 40/Ladder 35 gromadziły 
się rodziny, znajomi i delegacje innych jednostek 
strażackich. Czterokrotnie: o godzinie 8.46 (udee-
nie samolotu w północną wieżę), 9.03 (udeenie 
samolotu w południową wieżę), 9.59 (zawalenie 
południowej wieży) i 10.28 (zawalenie północnej 
wieży) uestnicy uroystości stawali do ape-
lu poległych, który popedzony był modlitwą 
prowadzoną pez pastora Wilbea Millera. Mo-
dlitwie towayszyły żałobne, a pepełnione 
nadzieją utwory bluesowe, śpiewane pez Joe 
Chappela, który swoim basem wiera na co dzień 
chór parafii św. Trójcy. Kiedy poranne uroystości 
dobiegły końca, strażacy wraz z rodzinami udali się 
do wypełnionego po begi kościoła, by – nieza-
leżnie od wyznania – uestniyć w nabożeństwie 
z komunią świętą. 

Dla nowojoryków wydaenia 11 weśnia 
2001 r. mają pede wszystkim indywidualny cha-
rakter. Trudno jest znaleźć w Nowym Jorku kogoś, 
kto nie stracił w zamachach kogoś bliskiego lub 
znajomego. Z tego względu rozmowa na temat tra-
gedii w kontekście polityki jest niedopuszalnym 
nietaktem. 

Smutne ronice nie są jednak jedynymi uro-
ystościami, które łąą amerykańskich luteran. 
Pewnej weśniowej niedzieli miałem pyjem-
ność radować się wraz z nowojorskim zborem 
z pyjęcia nowonarodzonego dziecka do ołe-
ności Kościoła. Sakrament chtu miał miejsce bez-
pośrednio ped kazaniem wśród zboru, który nie 

Na pamiątkę 11 weśnia 2001 roku

Uroystości ronicy zamachów 11 weśnia 
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powstymywał oznak radości. Kiedy głowa ma-
leństwa obficie łynęła wodą, w kościele rozległy 
się niemniej obfite oklaski – uznania dla rodziców 
i wdzięności dla Boga, który pozwolił dziecku 
bezpienie pyjść na świat. Nie dorównały one 
jednak pod względem obfitości poęstunkowi 
pygotowanego dla uestników nabożeństwa 
pez rodzinę, która tego dnia pyprowadziła swo-
je dziecko do domu Bożego. 

Wydaenia te stanowią zaledwie niewielki 
wycinek codziennej aktywności kościoła św. Trój-
cy. Na szególną uwagę zasługują inicjatywy pro-
wadzone regularnie pez cały rok, jak chociażby 
cotygodniowe godziny biblijne, program włąa-
nia ołenego osób dotkniętych chorobami psy-
chinymi oraz schronisko dla bezdomnych. Nie 
można pominąć również prób chóru parafialnego 
oraz womnianego już festiwalu Bach Veers, 
który pez lata uzyskał renomę jednego z waż-
niejszych wydaeń kulturalnych na Manhattanie. 
Powyższe pykłady niewątpliwie świadą o tym, 
że ołeność luterańska w Nowym Jorku jest 
silna, zdrowa i aktywna w codziennym pomna-
żaniu talentów ofiarowanych pez Boga. Nie da 
się ukryć, że nowojorskie kongregacje dyonują 
nieporównywalnie większym kapitałem i moż-
liwościami aniżeli pozostałe parafie luterańskie, 
nawet w Stanach Zjednoonych. Pełen podziwu 
muszę jednak pyznać, że ani myślą one zakopy-
wać swoich talentów pod ziemię. 

Kościół nie tylko od święta
Siłą kościoła św. Trójcy jest zdolność do uty-

mywania stałego kontaktu z łonkami i sympaty-
kami parafii. Wizytówką parafii, opró pięknego 
kościoła, jest świetnie wykonana strona interneto-
wa (holytrinitynyc.org), na której – opró historii 
zboru, charakterystyki wyznania luterańskiego 
i harmonogramu nabożeństw – publikowane są 
w formie bloga kazania księży służących w ko-
ściele św. Trójcy. Na stronie tej odnaleźć można 
również mnóstwo ciekawych informacji na temat 
wydaeń organizowanych pez kościół, jak cho-
ciażby Bach Veers, y organizowane ku pamięci 
należącego do tej kongregacji scenaysty Paula 
Engera, pedpremierowe odyty scenariuszy 
młodych aystów.

Codzienny kontakt z wiernymi utymywany 
jest za pośrednictwem poalu Facebook. Obser-
wując oficjalny profil parafii (@HolyTrinityLuthe-
ranNYC), można uzyskać bezpośredni dostęp do 
wszystkich ogłoszeń parafialnych, a także archi-
walnych kazań. Galeria zdjęć jest aktualizowana 
w asie eywistym pez wszystkich łonków 
parafii. Sam profil również jest prowadzony w pro-

fesjonalny osób – administrator dba o codzienną 
aktualizację profilu, jak również zamiesza dobe 
wykonane fotografie, które nie pozwalają zapo-
mnieć o parafii. Trudno jest oszacować, ilu biernych 
cheścijan można tą drogą zachęcić do udziału 
w życiu kościoła. Z całą pewnością jednak nowo-
esne formy komunikacji pozwalają umocnić już 
istniejącą ołeność, która zayna się w ten o-
sób utożsamiać ze swoją kongregacją. Sam, dzięki 
kontaktom na poalu Facebook, wciąż jestem na 
bieżąco z życiem mojej „wakacyjnej” parafii.

Wszyscy jesteśmy imigrantami
„Uważam to za hipokryzję, kiedy Amerykanin 

chce walyć z pybyszami z innych krajów. Pe-
cież my – Amerykanie – wszyscy jesteśmy po ę-
ści imigrantami” – tłumayła Jane Gæta podas 
pamiętnego niedzielnego brunchu. Stwierdzenie 
to doskonale wpisuje się w ołeny krajobraz 
Stanów Zjednoonych, a w szególności Nowego 
Jorku. Metropolia ta stanowi istny konglomerat 
narodowości, kultur i języków. Sam zamieszki-
wałem tzw. arną dzielnicę, w której dużo ła-
twiej było się porozumieć po hiszpańsku, aniżeli 
w jakimkolwiek innym języku. Podobnie wygląda 
struktura amerykańskiego kościoła luterańskiego, 
który zeszając miliony ludzi odmiennego pocho-
dzenia, stara się erpać wszystko to, co najlepsze 
od swoich łonków. Owocem takiej polityki jest 
niezwykłe bogactwo obyajowe, jak również nie-
zwykła skuteność codziennej ewangelizacji. Co 
jednak najważniejsze, amerykański kościół daje 
swoim łonkom poucie prawdziwej pynależ-
ności i obecności – zarówno podas smutnych, jak 
i radosnych okoliności.

Nie bez żalu opuściłem mury kościoła św. 
Trójcy w ostatnią niedzielę ped powrotem do 
domu. Podas pożegnalnej rozmowy py kawie 
w pedsionku kościoła, pez pypadek ustali-
liśmy, że podkowie pastorowej Dagmar Mil-
ler prawdopodobnie pochodzą z miejscowości 
Bojszowy na Górnym Śląsku. Ale to tylko jeden 
z wielu wólnych tematów, które udało nam się 
znaleźć podas mojej wizyty w kościele św. Trój-
cy. Niemal dwumiesięny pobyt w Nowym Jorku 
pozwolił mi choć odrobinę pouć smak imigracji. 
Odnoszę nieodpae wrażenie, że – niym pozosta-
li imigranci z całego świata – wniosłem do kongre-
gacji odrobinę mojego, polskiego i europejskiego, 
ducha. To właśnie tak, ped ponad 
dwustu laty, imigranci ze Europy 
Środkowej i Skandynawii zaszepiali 
luteranizm na bezkresnym terytorium 
Stanów Zjednoonych Ameryki. 

Adam Kykowski


