
Ogłoszenia parafialne na 1. niedzielę Adwentu 

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie  

29.11.2020 r. 

Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. (Za 9,9) 

 

➢ W piątek – 4 grudnia – o godz. 18:00 tygodniowe nabożeństwo adwentowe w kościele 

Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1. Zapraszamy! 

 

➢ W 2. niedzielę w Adwencie – 6 grudnia – 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 będziemy sprawowali wraz z 

niemieckojęzycznym zborem ewangelickim w Warszawie. Nabożeństwo będzie 

transmitowane w dwóch językach. Zapraszamy! 

 

➢ Od kilku lat w jedną z adwentowych sobót odbywało się w naszym Zborze "Parafialne 

pieczenie pierniczków", także w tym roku zapraszamy do udziału w "Parafialnym pieczeniu 

pierniczków", które odbędzie się w formie zdalnej. W sobotę 5.12.2020 połączymy się 

online na platformie ZOOM.  

W tym roku chcemy wspólnie piec pierniczki i przekazać je dla seniorów naszej Parafii. 

Osoby/ rodziny, które chcą piec wspólnie i zdalnie dla seniorów prosimy o wysłanie 

pisemnego zgłoszenia udziału do 1.12.2020 r. na adres mailowy parafii: warszawa-

trojca@luteranie.pl  

Osoby/rodziny, które się zgłoszą otrzymają wszystkie potrzebne do "Parafialnego 

pieczenia pierniczków" informacje (sprawdzony przepis na pierniczki, po upieczeniu 

pierniczki można dostarczyć do Parafii lub odbiorą je wolontariusze i następnie zostaną 

przekazane Seniorom naszej Parafii).  

 

➢ Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ogłasza rozpoczęcie zbiórki środków na pomoc 

osobom z obozu Moria na wyspie Lesbos, który spłonął na początku września. Ostatni 

dobytek straciło kilkanaście tysięcy uchodźców, w tym wiele dzieci.   

 

Zbiórka potrwa do poniedziałku 30 listopada 2020 roku. Ważne, aby w tytule przelewu 

wpisać słowo "MORIA". Rada Parafialna na posiedzeniu odbytym 25.11.br. podjęła 

uchwałę o przekazaniu ofiary Zboru na ten cel w wysokości 5 000,- PLN. To ofiara 

składana niezależnie od naszych osobistych ofiar na pomoc uchodźcom z obozu Moria. 

 

➢ Od 1. niedzieli Adwentu rozpoczynamy tradycyjna akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom”. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to inicjatywa Caritas Polska, która zrodziła 
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się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. W roku 

2000 przyłączyły się do niej Diakonia Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego, w roku 2009 

dołączyła Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Akcja po raz dwudziesty 

pierwszy ma więc charakter ekumeniczny.  Od kilku już lat akcji towarzyszy hasło „Świeca, 

która tworzy polską Wigilię”. Płomień zapalonej świecy wskazuje na jedność i pokój przy 

wigilijnym stole, ale też kieruje nasze myśli ku osobom potrzebującym pomocy i 

wsparcia. Tegoroczna edycja, realizowana w kontekście pandemii i związanych z nią 

ograniczeń codziennego życia, będzie szczególna. Osobiste kontakty zostały ograniczone. 

Wiele osób spędza czas w mniejszym gronie rodzinnym, a rozprzestrzeniający się wirus 

nierzadko dotyka nas samych i naszych najbliższych. Tym bardziej potrzebujemy gestów 

solidarności, okazania współczucia, wyjścia z pomocą do tych, którzy znaleźli się w 

potrzebie.  Diakonia Polska w ramach tej ekumenicznej inicjatywy rozprowadzi w tym roku 

10 tys. świec. Wierzymy, że pomimo przeciwności i ograniczeń związanych z rozwojem 

sytuacji epidemicznej w naszym kraju, wigilijne światło dotrze do każdego domu. Poprzez 

akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać 

nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem 

w życiu społecznym. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, 

rehabilitację i leczenie dzieci oraz zorganizowane formy wypoczynku. 

 

➢ Po nabożeństwie – a także w godzinach pracy kancelarii parafialnej – można nabyć opłatki 

wigilijne. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczamy w całości na upominki dla dzieci. 


