
Ogłoszenia parafialne na 19. Niedzielę po Trójcy Świętej 

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie  

18.10.2020 r. 

Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy.  

(Rz 1, 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

➢ We wtorek – 20 października – o godz. 19:30 spotkanie Grupy Maria w kościele Świętej 

Trójcy. Spotkanie będzie transmitowane dla osób, które nie mogą być obecne w 

kościele. Dane do transmisji podaje kancelaria parafialna! Zapraszamy! 

 

➢ W czwartek – 22 października – o godz. 18:00 posiedzenie Rady Parafialnej 

 

➢ W piątek – 23 października – o godz. 18:00 studium biblijne w trybie wideokonferencji 

w aplikacji zoom. Zapraszamy! 

 

➢ W 20. Niedzielę po Trójcy Świętej – 25 października – nabożeństwa będą sprawowane 

w kościele Świętej Trójcy o godz. 10:30 i o 19:00; o godz. 10:00 w kościele Objawienia 

Pańskiego przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie-Włochach; o godz. 11:00 w kaplicy 

Tabita przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Jeziornie.  

 

Nabożeństwo o godz. 10:30 w kościele Świętej Trójcy będzie połączone z uroczystością 

konformacji. Osoby, które mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwie online 

zapraszamy do skorzystania z transmisji. W ten sposób umożliwimy obecność w 

kościele rodzinom konfirmantów. 

 

➢ Informujemy, że kancelaria parafialna przy ul. Kredytowej 4 jest czynna od 

poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w niedzielę pół godziny 

przed nabożeństwem i godziną po nabożeństwie.  

 

➢ Zachęcamy Państwa do zapisywania się do parafialnego newslettera za pośrednictwem 

strony internetowej Parafii Św. Trójcy: www.trojca.waw.pl 

 

➢ ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w akcji "Prezent pod choinkę", jak co roku można 
przygotować prezent zapakowany w pudełko po butach dla dzieci z Ukrainy, Białorusi 
i Rumunii. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem "POMIMO", szczegóły znaleźć 
można na ulotkach (przy wyjściu kościoła) oraz w internecie, można przygotować 
również "Wirtualną paczkę". 
Prosimy by prezent dostarczyć do Kancelarii Parafii lub sali lekcji religii (E. Byrtek) do 9. 
listopada 2020 r. Dziękujemy! 
 

➢ Ze względu na dynamiczną sytuację w przebiegu pandemii, wszystkie nasze plany mogą 

ulec zmianie. Prosimy więc o śledzenie ogłoszeń. 

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


 

➢ Grupa pokonfirmacyjna – młodzież ze szkół ponadpodstawowych – od najbliższego 

wtorku aż do odwołania będzie miała zajęcia zdalne. Szczegóły przekażemy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

Jeśli chodzi o pozostałem grupy przygotowujemy się do zajęć hybrydowych. O 

szczegółach będziemy informowali za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 

 


