
 

Ogłoszenia dla Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 

na 1. niedzielę po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego  

12 stycznia 2020 r. 

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz 8,14) 

 

➢ We wtorek – 14 stycznia – o godz. 18:00 posiedzenie Rady Parafialnej 
 

➢ W tym tygodniu rozpoczyna się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Plan 
nabożeństw, które odbywają się w ramach Tygodnia i wydarzenia poświęcone 
modlitwie i dialogowi znajdziemy na plakatach i wydrukowanych ulotkach. Serdecznie 
zachęcamy do udziału w nabożeństwach, włączenie się do modlitwy! W naszym 
kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie odbędzie się centralne 
nabożeństwo ekumeniczne 23 stycznia o godz. 18:00. Zapraszamy! 
 

➢ W 2. niedzielę po Epifanii – 19 stycznia – nabożeństwa odbywają się: w kościele Świętej 

Trójcy o godz. 10:30 i o godz. 19:00; w kościele Objawienia Pańskiego w Warszawie-

Włochach przy ul. Cietrzewia 22 o godz. 10:00; w kaplicy EOD TABITA przy ul. Długiej 43 

w Konstancinie-Jeziornie o godz. 11:00. 

 

➢ Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu 

Parafialnego zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w 1. niedzielę po Epifanii – 12 stycznia 2020 

r. – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. 

Małachowskiego w Warszawie. Porządek obrad obejmuje: 1. Podjęcie uchwały 

uzupełniającej ws. zamiany nieruchomości w Poznaniu i w Warszawie przy ul. Emilii Plater 7. 

Obrady rozpoczniemy po nabożeństwie o godz. 12:15 w kościele Świętej Trójcy. Zaraz 

po wysłuchaniu postludium prosimy o podpisanie listy obecności oraz odebranie 

mandatu do głosowania i materiału, który jest przedmiotem obrad. Poczęstunek 

wyjątkowo przekładamy na czas po posiedzeniu Zgromadzenia Parafialnego! 

 

➢ Dzisiaj także o godz. 14:00 zapraszamy do kościoła Świętej Trójcy na koncert, który 

odbywa się w ramach grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

➢ Polecamy najnowszy, świąteczny numer Informatora Parafialnego. Zachęcamy do 

nabywania Kalendarza Ewangelickiego na 2020 rok oraz książeczki „Z Biblią na co dzień” 

na 2020 rok. 

 



➢ Warszawski Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza 20 stycznia 
(poniedziałek) o godz. 17:30 na comiesięczne spotkanie. Gościem spotkania będzie 
prof. dr hab. Stanisław Miściski, który wygłosi prelekcję pt.: "Rola i przyszłość lasów 
wobec przewidywanych zmian środowiska na całej Ziemi". Pan profesor Stanisław 
Miścicki jest pracownikiem naukowym SGGW i kierownikiem Katedry Urządzania Lasu, 
Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul. 
Kredytowa 4. Spotkania Warszawskiego Oddziału PTE mają charakter otwarty. 
Serdecznie zapraszamy! 
 

➢ W sobotę, 25 stycznia o godzinie 12.00, spotykają się na Cmentarzu ewangelickim przy 

ul. Młynarskiej członkowie Koła Seniorów i Koła Pań, aby wspomnieć ks. Jana Waltera 

w 25. rocznicę śmierci i złożyć kwiaty na grobie naszego byłego proboszcza.  

 

 

 


