Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw jego! (Ps 103, 2)
Ogłoszenia parafialne na 14. niedzielę po Trójcy Świętej dla
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w
Warszawie
18 września 2022 r.
➢ W poniedziałek 19 września o godz. 17:00 zapraszamy do
kościoła Świętej Trójcy na debatę w ramach nowego
cyklu Rozmowy pod kopułą: Ekumenia-Kościół-Europa.
Pierwsza debata będzie poszukiwaniem odpowiedzi na
pytanie: Europa – szansa czy zagrożenie dla naszych
wartości? Debatę otworzy wystąpienie byłego
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego. W rozmowie wezmą udział: dr Hanna
Machińska – zastępczyni Rzecznika Praw Człowieka, dr
Michał Klinger – dyplomata i teolog prawosławny oraz ks.
Markus Meckel – duchowny ewangelicki, członek naszej
partnerskiej Parafii katedralnej w Berlinie oraz były
deputowany do Bundestagu. Debatę poprowadzi Anna
Radwan -socjolożka i prezes Instytutu InEuropa. Wstęp
wolny! Serdecznie zapraszamy!
➢ We wtorek 20 września o godz.19:30 pierwsze,
organizacyjne
spotkanie
dla
osób,
które
są
zainteresowane podjęciem decyzji o wstąpieniu do
Kościoła ewangelickiego. Spotkanie odbędzie się w
kościele Świętej Trójcy.
➢ W czwartek 22 września o godz. 15:00 spotkanie Koła
Pań i Koła Seniorów w sali parafialnej przy ul. Kredytowej
4
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➢ W piątek 23 września o godz. 18:00 zapraszamy na 31.
Warszawski Koncert Muzyki Cerkiewnej „Od źródeł do
współczesności”. Śpiewają cztery chóry: z Palestyny,
Armenii, Rumunii i Ukrainy.
➢ W 15. niedzielę po Trójcy Świętej 25 września
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.
➢ Warszawski
oddział
Polskiego
Towarzystwa
Ewangelickiego zaprasza na spotkanie w poniedziałek 26
września o godz. 17:30. Gościem spotkania będzie pan
Issayas Techane, który opowie o Etiopii nie tylko jako
ojczyźnie kawy. Pan Techane od wielu lat mieszka w
Polsce, jest pracownikiem Polskiej Rady Ekumenicznej.
Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul.
Kredytowej 4
➢ Raz po wszystkie razy podaję, że następująca para
narzeczonych zapowiada zawarcie związku małżeńskiego:
Radosław Piotr Stępień, syn Sławomira i Ewy, wyznania
ewangelicko-augsburskiego, oraz Katarzyna Kulisz, córka
Ewy i Zbigniewa, wyznania ewangelicko-augsburskiego
pragną zawrzeć związek małżeński w najbliższą niedzielę 25
września 2022 roku o godz. 13:00 w kościele Świętej Trójcy na
pl. Małachowskiego 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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