
Ogłoszenia parafialne na 20. niedzielę po Trójcy Świętej 

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w 

Warszawie 

17.10.2021 r. 

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie 

tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze 

obcował ze swoim Bogiem.  (Mi 6,8)                                                                                                                                                                                              

 

➢ W minioną niedzielę obradowało Zgromadzenie Parafialne 

naszego Zboru. Rada Parafialna dziękuje uprzejmie za 

uczestniczenie w posiedzeniu. Konsystorz Kościoła na 

posiedzeniu odbytym 14 - 15 października 2021 roku 

zatwierdził Uchwałę nr 12/2021 Zgromadzenia Parafialnego z 

dnia 10 października 2021 roku.  

 

➢ Dzisiaj – 17 października - o godz. 17:00 w Parafii 

Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2a, odbędzie 

się nabożeństwo młodzieżowe. Kazanie wygłosi ks. Grzegorz 

Fryda, a liturgię Komunijną poprowadzi ks. Sebastian 

Madejski. Po nabożeństwie przewidziany jest poczęstunek i 

integracja. 

  

➢ Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 

zaprasza na spotkanie 18 października (poniedziałek) o godz. 

17:30. Prelekcję nt.  „500. rocznicy wystąpienia Marcina 

Lutra na sejmie w Wormacji”, wygłosi pan dr hab. Jerzy 

Sojka profesor ChAT. Przewidywany jest też krótki film.  

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej, ul. Kredytowa 4.  

Spotkania Warszawskiego Oddziału PTE w mają charakter 

otwarty. Serdecznie zapraszamy. 

 

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

grupy „Jan”. 

 



➢ W środę – 20 października – o godz. 19:15 zapraszamy na 

koncert w ramach festiwalu Barok w Radości. Koncert 

odbędzie się w kościele Świętej Trójcy w wykonaniu 

francuskiego zespołu Ensemble Clèment Janequin pod 

dyrekcją Dominique`a Visse`a. Dla naszych parafian wejście 

na koncert na koncert jest bezpłatne po podaniu hasła. Hasło 

podaje kancelaria parafialna. 

Już dzisiaj zapraszamy serdecznie na koncert reformacyjny 

w piątek 29 października 2021 roku o godz. 19:00. W 

programie koncertu muzyka, która jest charakterystyczna 

dla tradycji reformacyjnej. Zapraszamy. Wstęp wolny. 

 

➢ W czwartek – 21 października – o godz. 15:00 spotkanie Koła 

Pań i Seniorów w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4  

 

➢ W piątek – 22 października – o godz. 18:00 zapraszamy do 

udziału w studium biblijnym do sali parafialnej przy ul. 

Kredytowej 4. Można uczestniczyć również zdalnie. Dane do 

połączenia udostępnia kancelaria parafialna. Zapraszamy! 

 

➢ W 21. Niedzielę po Trójcy Świętej – 24 października – 

nabożeństwa będą sprawowane w kościele Świętej Trójcy o 

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

Objawienia Pańskiego przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie-

Włochach; o godz. 11:00 w kaplicy Tabita w Konstancinie-

Jeziornie.  

 

➢ Po rocznej przerwie organizujemy kwestę na naszym 

zabytkowym Cmentarzu przy ul. Młynarskiej w Warszawie. 

Zebrane środki przeznaczymy na ratowanie zabytków 

naszego Cmentarza. Zapraszamy kwestorów do 

przeprowadzenia zbiórki datków. Prosimy również o 

składanie datków na specjalnym rachunku bankowym, na 

którym gromadzimy ofiary przez cały rok. Wszystkie datki 

wpłacane na ten rachunek przeznaczamy na ratowanie 

zabytków na naszym zabytkowym Cmentarzu. Bliższych 



informacji udzielają kancelarie przy Młynarskiej oraz przy 

Kredytowej. 

 

➢ Zapraszamy do udziału w akcji Świąteczna paczka. Szczegóły 

w ulotkach przy wejściu do kościoła. Zachęcamy serdecznie 

do włączenia się do wspólnego działania. 

 

➢ Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia 

Pańskiego w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko 

kościelnego i gospodarza domu parafialnego. Wszelkie 

informacje dotyczące tej oferty dostępne są w kancelarii 

parafialnej w godzinach jej urzędowania (pn 15:00-18:00, wt-

śr 14:30-18:00, cz-pt 10:00-13:00, n 9:30-13:00) Godziny 

pracy kancelarii znajdziemy na tablicy ogłoszeń.  

 

➢ Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy 

w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko 

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO kancelarii 

Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Młynarskiej 

54 w Warszawie. 

 

Obowiązki:  

• Praca z Internetowym Administratorem Cmentarza (po 

uprzednim szkoleniu) tj.  

- wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących pól grobowych, 

nagrobków 

- wprowadzanie opłat 

- nowych dysponentów 

- zmarłych 

• Bieżąca pomoc w obsłudze kancelarii, zastępowanie 

intendenta w czasie choroby / urlopu 

 

Oczekiwania: 

• Wykształcenie co najmniej średnie  

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego  

• Umiejętność posługiwania się najważniejszymi urządzeniami 

biurowymi, 



• Dobra znajomość komputerowych pakietów biurowych (MS 

Office), 

• Umiejętność redagowania pism (umiejętność sprawnego 

pisania na klawiaturze będzie dodatkowym atutem) 

• Dobra organizacja pracy 

• Terminowość 

• Komunikatywność, umiejętność jasnego i płynnego 

przekazywania informacji 

• Kultura osobista. 

Praca w wymiarze 1/2 etatu. 

• Mile widziana przynależność do Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie CV oraz Listu 

motywacyjnego do dnia 25 października 2021 do godz. 18:00.  

Dokumenty można dostarczyć osobiście do kancelarii 

parafialnej przy ul. Kredytowej 4 w godzinach jej otwarcia 

lub elektronicznie na adres: warszawa-trojca@luteranie.pl  

 

 

 

 
 


