
Zarządzenie  

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 

1 maja 2020 r. 

 
W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) oraz do Listy zaleceń Biskupa Kościoła dla parafii Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, które planują rozpocząć odprawianie nabożeństw 
zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, w uzgodnieniu z Radą Parafialną Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, od 1 maja 2020 r. do odwołania, zarządzam: 

Nabożeństwa 

Od 3. Niedzieli po Wielkanocy (Jubilate) przypadającej na 3 maja A.D. 2020 przywracamy 
niedzielne nabożeństwa z obecnością wiernych na nabożeństwach w obiektach sprawowania 
kultu religijnego:  

• w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie o godzinie 10:30 oraz 
o godzinie 19:00,  

• w kościele Objawienia Pańskiego przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie-Włochach o 
godzinie 10:00, 

• w kaplicy Tabita przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Jeziornie o godzinie 11:00. 

Obecnych na nabożeństwach zobowiązuje się do zachowania zasad bezpieczeństwa 
ogłoszonych w ww. Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. odnośnie 
przemieszczania się, sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. 
W szczególności dotyczy to:  

• zakrywania ust i nosa także w trakcie nabożeństwa,  

• zachowania zasad dystansu społecznego przy wchodzeniu do kościołów i kaplicy, w 
trakcie nabożeństwa, a także przy wychodzeniu z miejsc kultu religijnego.  
Musimy uniknąć tłoku przy wchodzeniu do kościołów i kaplicy, dlatego prosimy o 
wcześniejsze przybycie przed rozpoczęciem nabożeństwa. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w § 9 ust. 3 lit. b) dopuszcza, aby w budynku użyteczności 
publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 
powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Parafia jest zobowiązana 
do bezwzględnego podporządkowania się takiemu ograniczeniu i zachowania limitu osób 
obecnych na nabożeństwach.  

Informujemy, że przed nabożeństwami, w ich trakcie, oraz po zakończeniu nabożeństw, służby 
porządkowe będą służyły pomocą i czuwały nad bezpieczeństwem uczestników. Zobowiązuje 
się obecnych w naszych parafialnych kościołach i kaplicy do przestrzegania poleceń służb 
porządkowych. W szczególności dotyczy to:  



• konieczności dezynfekowania dłoni przy każdym wejściu do naszych kościołów i kaplicy 
(wyłącznie środkami dezynfekującymi zapewnionymi przez Parafię), 

• zajmowania tylko miejsc oznaczonych zielonym kwadratem lub miejsc wskazanych 
przez służby porządkowe,  

• korzystania wyłącznie z porządków nabożeństwa rozdawanych przy wejściu - porządek 
jest jednocześnie “kartą wejścia” na nabożeństwo. Śpiewniki nie będą dostępne w 
miejscach sprawowania kultu religijnego! 

Zgodnie z zaleceniem Biskupa Kościoła, synodalnych komisji: teologicznej i liturgicznej, oraz 
ustaleniem Konferencji Duchownych Diecezji Warszawskiej z dnia 27 kwietnia br., do 
odwołania będą sprawowane nabożeństwa Słowa (bez Komunii Świętej). 

Osoby starsze (od 60 roku życia) oraz osoby z chorobami współistniejącymi (np. choroby 
układu krążenia, cukrzyca, przewlekłe choroby układu oddechowego, nadciśnienie tętnicze, 
nowotwory) zachęca się do pozostania w domach i uczestniczenia w nabożeństwach 
transmitowanych za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu.  

Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach online za pośrednictwem kanału YouTube 
Luteranie w Warszawie w każdą niedzielę o godz. 10:30 oraz do słuchania podcastów 
luterańskich na stronie www.wposzukiwaniuslowa.pl. 

Zachęcamy także do oglądania nabożeństw ewangelickich w każdą niedzielę o godz. 13:00 w 
TVP 3.  

Spotkania grup parafialnych 

Nadal zawieszone są spotkania wszystkich grup parafialnych. 

Kancelarie parafialne 

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  

Cmentarz przy ul. Młynarskiej 54/56/58 

Cmentarz ewangelicko-augsburski przy ul. Młynarskiej 54/56/58 jest otwarty wyłącznie dla 
modlących przy grobach swych bliskich. Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich do 
zachowania zasad bezpieczeństwa ogłoszonych w ww. Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 
kwietnia 2020 r. odnośnie przemieszczania się, sprawowania kultu religijnego, w tym 
czynności lub obrzędów religijnych.  

W przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia o nakazie zamknięcia cmentarzy, 
Cmentarz zostanie zamknięty. Prosimy więc o śledzenie rozporządzeń Rady Ministrów oraz 
zarządzeń parafialnych. 

 

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


Kontakt z duszpasterzami 

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.  

* * * 

Kolejne zarządzenia i komunikaty będziemy publikowali na naszej stronie internetowej Parafii 
www.trojca.waw.pl , FB i parafialnych tablicach ogłoszeń. 

 

Warszawa, 1 maja 2020 r.      

                                                           ks. Piotr Gaś 

                                                                                                  Proboszcz Parafii 

 

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

