
 

Ogłoszenia dla Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 

na 3. niedzielę po Epifanii  

26 stycznia 2020 r. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.  

(Łk 13, 29) 

 

➢ We wtorek – 28 stycznia – o godz. 19:30 spotkanie Grupy Marta w sali parafialnej przy 
ul. Kredytowej 4.  
 

➢ W ostatnią niedzielę po Epifanii – 2 lutego – 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. 

 

➢ Serdecznie zapraszamy młodzież i studentów na nowy cykl spotkań akademickich na 
temat teologii i filozofii protestanckiej. Spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie, 
we wtorki o godz. 19:30, w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4/1.  
Na każdym ze spotkań będziemy czytali teksty znanych i mniej znanych teologów i 
filozofów, którzy mieli wkład w rozwój myśli protestanckiej na przestrzeni wieków. 
Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, co mogą te postaci nam powiedzieć o 
Chrystusie, Kościele i o świecie w jakim żyjemy.  
Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 stycznia. Zapisy i więcej informacji dotyczących 
lektur pod adresem warszawa-trojca@luteranie.pl 
 

➢ Ukazał się 2 numer „Zwiastuna Ewangelickiego” w 2020 roku. Warto w nim przeczytać 

5 wskazówek, jak możemy pracować nad naszą chrześcijańską radością. Sporo miejsca 

poświęcono też zaufaniu do Boga, które sprawia, że człowiek czuje się radosny i 

szczęśliwy. Ponadto dwie rubryki: Rok wolności chrześcijańskiej, której lektura pozwala 

lepiej zrozumieć, na czym polega bycie ewangelikiem oraz Troska o Boży świat – 

ukazujące się w niej teksty zachęcają do interesowania się, w jakiej kondycji jest dzieło 

Pana Boga i jak możemy o nie dbać. Zachęcamy do lektury i prenumeraty. 

Przypominamy, że w parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego 

miesiąca. Z kolei po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie każdy numer 

można otrzymywać e-mailem – w formacie pdf.   
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