
Ogłoszenia parafialne na 5. Niedzielę Postu 

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 

29.03.2020 r. 

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał 

życie swoje na okup za wielu.  

(Mt 20, 28) 

➢ W środę – 1 kwietnia – o godz. 18:00 posiedzenie Rady Parafialnej w trybie video-

konferencji 

 

➢ W najbliższy piątek – 3 kwietnia – o godz. 18:00 sprawujemy nabożeństwo w 

kościele Świętej Trójcy bez obecności wiernych i uczestnictwem w tygodniowym 

nabożeństwie online za pośrednictwem kanału na YT Luteranie w Warszawie. 

Zapraszamy! 

 

➢ W Niedzielę Palmową – 5 kwietnia – nabożeństwa będą sprawowane w kościele 

Świętej Trójcy o godz. 10:30 i o 19:00 bez obecności wiernych, natomiast 

zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych nabożeństwach online za 

pośrednictwem kanału YouTube Luteranie w Warszawie 

 

➢  Wszystkie rozmyślania z tygodniowych nabożeństw pasyjnych, niedzielnych 

nabożeństw oraz poranne rozmyślania oparte na hasłach biblijnych przewodnika 

„Z Biblią na co dzień” można odsłuchać jako podcasty luterańskie na stronie 

www.wposzukiwaniuslowa.pl.  

 

➢ Aktualnie z oczywistych przyczyn nie zbieramy kolekt na nabożeństwach. 

Przypomnę, że nasza ofiara finansowa jest wyrazem naszej odpowiedzialności za 

misję realizowaną przez Zbór, a także naszą materialną formą wdzięczności Bogu 

za dary, które daje nam w obfitości każdego dnia.  

Zachęcamy więc wszystkich do składania kolekty/ofiar na rachunek bankowy 

Parafii, który znajdziecie na stronie internetowej naszej Parafii 

www.trojca.waw.pl, a także w ogłoszeniach parafialnych. Przekazujemy, że od 4. 

do 5. Niedzieli Pasyjnej (czyli od 22 – 29 marca) zebrane kolekty przeznaczamy na 

pomoc dla bezdomnych w Warszawie. Prosimy o przekazywanie ofiar na rachunek 

Parafii z tytułem: „Razem dla bezdomnych”. Wszystkie ofiary z takim tytułem 

przekażemy wspólnocie Fundacji Sant`Egidio Polska. Fundacja pomaga 

bezdomnym także obecnie, w tym trudnym czasie. W minionym tygodniu za 

pośrednictwem prasy Fundacja poprosiła o wsparcie służby dla bezdomnych.  

➢ Kancelaria parafialna przy ul. Kredytowej 4 oraz kancelaria na Cmentarzu 

ewangelickim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 są dostępne dla zainteresowanych tylko za 

pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Dane kontaktowe podane są na stronie 

internetowej Parafii www.trojca.waw.pl  

 

http://www.wposzukiwaniuslowa.pl/
http://www.trojca.waw.pl/
http://www.trojca.waw.pl/


➢  W razie potrzeby posługi duszpasterskiej w innej formie niż nabożeństwo online oraz 

w innych sprawach, które wymagają dodatkowych uzgodnień lub wyjaśnień, prosimy o 

bezpośredni kontakt z Proboszczem Parafii pod numerem telefonu 603 112 601 lub 

diakon Parafii pod numerem telefonu 603 184 653.  

*** 

➢ W minionym tygodniu w czwartek 26 marca br. pożegnaliśmy na Cmentarzu 

ewangelickim przy ul. Młynarskiej śp. Krystynę Luizę Przybyłowską ur. 7.03.1929 r. w 

Tczewie. Pan odwołał ją do siebie 18.03.2020 r. w Warszawie. W pożegnaniu 

bezpośrednio wzięli udział przedstawiciele rodziny. Inni członkowie rodziny i 

przyjaciele z byłego Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Ewangelickiej łączyli się z 

nami w tym czasie duchowo. Śp. Krystyna Luiza Przybyłowska spoczęła tego samego 

dnia na Cmentarzu przy ul. Młynarskiej. 

*** 

➢ Z powodu pandemii pożegnania i pogrzeby naszych zmarłych odbywają się w formule, 

która jest daleka od naszej zwykłej ludzkiej potrzeby pożegnania i odprowadzenia do 

miejsca spoczynku drogich nam ludzi. Musimy jednak przestrzegać rozporządzeń 

obowiązujących nas wszystkich w czasie pandemii. Pragnę jednak ogłosić, że kiedy 

minie zagrożenie dla zdrowia i życia, przygotujemy nabożeństwo w kościele Świętej 

Trójcy, w którym przywołamy pamięć osób żegnanych w okresie pandemii. 

 

 

 

 

 


