
Ogłoszenia parafialne na 1. Niedzielę po Wielkanocy 

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w 

Warszawie 

11.04.2021 r. 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas 

ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  

(1 P 1, 3)                                                                                                

➢ W związku z przedłużeniem obostrzeń sanitarnych  w stanie 

epidemii przypominamy, że w trakcie sprawowania kultu 

religijnego, w tym odprawiania nabożeństwa i wykonywania 

innych czynności religijnych, w budynku przeznaczonym na 

potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 

20 m2 powierzchni tego budynku, oprócz sprawujących kult 

religijny, przy czym bez zmian pozostaje obowiązek 

zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od 

innych osób. 

W związku z tym przypominamy informację o nowych 

limitach osób dla miejsc sprawowania kultu:  

- kościół Świętej Trójcy to 82 osoby,  

- kościół Objawienia Pańskiego w Warszawie-Włochach przy 

ul. Cietrzewia 22 to 7 osób,  

- kaplica Tabita przy ul. Długiej 43 w Konstancinie-Jeziornie 

to 11 osób,  

- kaplica Halpertów na Cmentarzu ewangelickim przy ul. 

Młynarskiej 54/56/58 to 

  8 osób. 

Ze względu na istotne ograniczenie liczby obecnych na 

nabożeństwach prosimy o korzystanie z transmisji porannych 

nabożeństw o godz. 10:30 z kościoła Świętej Trójcy na kanale 

YT Luteranie w Warszawie.  

 

➢ We wtorek – 13 kwietnia – o godz. 19:30 zdalne spotkanie 

grupy Maria 



➢ W czwartek – 15 kwietnia – o godz. 18:00 zdalne posiedzenie 

Rady Parafialnej 

 

➢ W piątek – 16 kwietnia – o godz. 18:00 zdalne studium biblijne 

 

➢ Kazania wygłaszane w trakcie transmitowanych nabożeństw 

są również dostępne w formie podcastów na stronie 

www.wposzukiwaniuslowa.pl Zachęcamy również do 

słuchania codziennych porannych rozmyślań opartych na 

hasłach biblijnych z przewodnika „Z Biblią na co dzień”. 

Publikujemy jako podcasty na stronie 

www.wposzukiwaniuslowa.pl 

 

➢ Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o 

ekumenicznych rekolekcjach dla małżeństw różnych 

wyznaniowo. Ogłoszenie znajdziemy na stronie internetowej 

Parafii: www.trojca.waw.pl  
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