Kto was słucha, mnie słucha,
a kto wami gardzi, mną gardzi. (Łk 10, 16)
Ogłoszenia parafialne na 1. niedzielę po Trójcy Świętej
dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy
w Warszawie
19 czerwca 2022 r.
➢ Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
zaprasza 20 czerwca (w poniedziałek) o godz. 17:30 do sali
parafialnej nr 1 przy ul. Kredytowa 4. Gościem spotkania
będzie prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński, który wygłosi
prelekcję „Książka protestancka w Polsce Ludowej”.
Profesor Tadeusz J. Zieliński jest prawnikiem i teologiem.
Jest profesorem zwyczajnym nauk teologicznych i doktorem
habilitowanym nauk prawnych. Obecnie jest prorektorem
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W przeszłości - w
latach 1993-2001 był posłem na Sejm RP z ramienia Unii
Demokratycznej, a potem Unii Wolności.
Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy!
➢ We wtorek – 21 czerwca – o godz. 17:30 odbędzie się
posiedzenie Rady Parafialnej
➢ We środę – 22 czerwca – o godz. 18:00 w kościele Świętej
Trójcy nabożeństwo na zakończenie roku szkolnego 20212022
➢ W piątek – 24 czerwca – o godz. 18:00 studium biblijne w sali
posiedzeń w kancelarii parafialnej. Czytamy Psalm 133
Można również uczestniczyć zdalnie. Link podaje kancelaria
parafialna.
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➢ W 2. Niedzielę po Trójcy Świętej – 26 czerwca – nabożeństwa
w kościele Świętej Trójcy będą sprawowane o godz. 10:30
oraz o 19:00; w kościele Objawienia Pańskiego w WarszawieWłochach o godz. 10:00; w kaplicy Tabita zapraszamy na
nabożeństwo o godz. 11:00.
W trakcie nabożeństwa o godz. 10:30 w kościele Świętej
Trójcy, ks. bp Jan Cieślar – biskup Diecezji Warszawskiej –
wprowadzi do służby Radę Parafialną kadencji 2022-2027.
➢ Zapowiedzi:
Raz po wszystkie razy podaję, że następująca para
narzeczonych zapowiada zawarcie związku małżeńskiego:
Marcin Libelt, kawaler, syn Andrzeja Karola Libelta i Janiny
Haliny Libelt zd. Tymińska, wyznania ewangelickoaugsburskiego, oraz Hanna Danuta Zakrzewska, panna,
córka Andrzeja Jerzego Zakrzewskiego i Aldony Beaty
Zakrzewskiej zd. Łuczko, pragną zawrzeć małżeństwo w
najbliższą sobotę 25 czerwca 2022 roku o godz. 15:00 w
kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego nr 1 w
Warszawie. Zamiar narzeczonych jest znany, a my otaczamy
ich naszym dobrym życzeniem i przede wszystkim modlitwą
do łaskawego Boga, aby im błogosławił w ich wspólnym życiu.
➢ Dzisiaj po nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy
zapraszamy do parafialnej kafejki w sali nr 1 przy ul.
Kredytowej 4.
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