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Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. (Ps 98, 1)                                                                                                

Ogłoszenia parafialne na 4. Niedzielę po Wielkanocy 

dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy  

w Warszawie  

15 maja 2022 r. 

 

➢ W poniedziałek 16 moja w TVP 2 o godz. 12:10 - relacja z 

nabożeństwa ordynacyjnego, które odbyło się w naszym 

kościele 07 maja br. 

 

➢ We wtorek – 17 maja – o godz. 18:15 posiedzenie Rady 

Parafialnej 

 

➢   W czwartek – 19 maja - o godz. 15:00 spotkanie Koła Pań i 

Koła Seniorów w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4  

 

➢ W piątek – 20 maja – o godz. 18:00 studium biblijne. Czytamy 

Psalm 129. 

 

➢ W sobotę – 21 maja – godz. 17:00 zapraszamy do kościoła 

Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie na recital 

organowy prof. dr. hab. Juliana Gembalskiego. W programie 

recitalu kompozycje z literatury organowej oraz 

improwizacje prof. Gembalskiego, dzięki którym posłuchamy 

donośności dźwięku, nasycenia i szlachetności współbrzmień 

organów w naszym kościele, po ich oczyszczeniu, generalnym 

przeglądzie mechaniki i reintonacji. 

Recital Profesora będzie inauguracyjnym, otwartym 

koncertem organowym w naszym kościele. Wstęp wolny! 

Zapraszamy serdecznie! Za zgodą Wykonawcy, Rada 

Parafialna, zbierze ofiarę na wsparcie uchodźców przed 

wojną w Ukrainie!  
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➢ W 5. Niedzielę po Wielkanocy (Rogate) – 22 maja – 

nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy będą sprawowane o 

godz. 10:30 oraz o 19:00; w kościele Objawienia Pańskiego w 

Warszawie-Włochach o godz. 10:00; w kaplicy Tabita 

zapraszamy na nabożeństwo o godz. 11:00. 

 

➢ W okresie od Wielkanocy do Święta Zesłania Ducha Świętego 

składamy ofiary na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa 

Adolfa. 

 

➢ Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 

punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje wyborcze 

posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Posiedzenie 

odbędzie się w 6. Niedzielę po Wielkanocy (Exaudi) 29 maja 

2022 roku po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele 

Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie. 

Zgromadzenie wybierze Radę Parafialną na kadencję 2022- 

2027, Komisję Rewizyjną oraz delegatów naszej Parafii do 

Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydatów do 

Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do 

Synodu Diecezji mogą zgłaszać tylko członkowie Parafii 

posiadający czynne prawo wyborcze. Osoby zgłaszane muszą 

być członkami Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 

Trójcy w Warszawie i posiadać czynne i bierne prawo 

wyborcze. Zgłoszenia kandydatów z załączonym pisemnym 

oświadczeniem zgłaszanej osoby o zgodzie na kandydowanie, 

należy składać w kancelarii parafialnej do 15 maja 2022 roku. 

Listy osób kandydujących do Rady Parafialnej, Komisji 

Rewizyjnej oraz do Synodu Diecezji zostaną podane do 

wiadomości Zboru w 5. Niedzielę po Wielkanocy (Rogate) 22 

maja 2022 roku.   

  
 

 


