
 

Ogłoszenia dla Parafii Świętej Trójcy w Warszawie 

na 2. Niedzielę przed Postem (Sexagesimae)  

16 lutego 2020 r. 

Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (Hbr 3, 15) 

 

➢ W poniedziałek – 17 lutego – o godz. 11:00 spotkanie Grupy „Śpiewaj razem z nami” w 

sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 

 
➢ W poniedziałek - 17 lutego – o godz. 17:30 Gościem spotkania PTE będzie pani prof. 

ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska, który wygłosi prelekcję pt.: "Brzeska i gdańska – 

historia dwóch Biblii". Pani Kalina Wojciechowska jest doktorem habilitowanym nauk 

teologicznych, profesorem w Katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego 

ChAT; prowadzi zajęcia z języka greckiego, Wstępu do Nowego Testamentu oraz 

Egzegezy Nowego Testamentu. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej, ul. 

Kredytowa 4. Spotkania warszawskiego oddziału PTE w mają charakter otwarty. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

➢ W piątek – 21 lutego – o godz. 18:00 studium biblijne w sali posiedzeń w kancelarii 
parafialnej 
 

➢ W Niedzielę Przedpostną (Estomihi) – 23 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. 

 

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

Parafialnego zwołuje sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w Niedzielę Przedpostną – 23 

lutego 2020 r. – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. 

Małachowskiego w Warszawie. Porządek obrad obejmuje między innymi: 

sprawozdania Rady Parafialnej oraz proboszcza, sprawozdania finansowe z działalności 

statutowej oraz działalności gospodarczej; sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; 

budżetowy preliminarz Parafii na rok 2020. Początek obrad po nabożeństwie w kościele 

Świętej Trójcy. Rada Parafialna wykłada materiały będące przedmiotem obrad 

Zgromadzenia Parafialnego w tę niedzielę po nabożeństwie przedpołudniowym i w 

następnych dniach w godzinach pracy kancelarii parafialnej.  

 

 



➢ W powodu zwolnień lekarskich w terminie od 10.02. do 22.02. kancelaria parafialna 

pracuje w zmienionych godzinach: od wtorku do czwartku od godz.12:00 do 18:00 a w 

piątki od godz. 12:00 do 16:00. 

 

➢ Kolejne spotkanie Grupy Marta odbędzie się we wtorek 25 lutego o godz. 19:30 w sali 

parafialnej przy ul. Kredytowej 4. 

 

 

 


