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Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na 
jaśnię wywiódł przez Ewangelię. 

(2 Tm 1,10b) 
  

Ogłoszenia parafialne na 16. niedzielę po Trójcy Świętej dla 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w 

Warszawie  

2 października 2022 r. 
 

➢ Zapraszamy na nową formułę koncertów organowych! 
Od października do grudnia tego roku w każdą środę, 
w porze lunchu o godz. 12:00 można będzie posłuchać 
krótkich koncertów organowych. 

Tzw. lunch time concerts to spotkanie melomanów 
przebywających w sercu Warszawy na półgodzinną ucztę 
muzyczną. W środku Stolicy, w środku tygodnia 
oraz w środku dnia we wnętrzu kościoła ewangelicko-
augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie regularnie 
rozbrzmiewać będzie muzyka organowa. 
Chcielibyśmy, aby nasze koncerty stały się niezwykłą 
okazją dla wszystkich zabieganych lub tych, 
którzy akurat wtedy nie pracują, do obcowania ze sztuką 
na najwyższym poziomie. Lunch time concerts jest 
świetnym sposobem na oderwanie się w ciągu dnia 
od pędu miasta, pracy i połączenie krótkiej przerwy 
na lunch z udziałem w wydarzeniu kulturalnym, podczas 
którego możliwa będzie kontemplacja muzyki 
w pięknym wnętrzu kościoła. 
Zachęcamy do odwiedzania nas co tydzień, w środę 
o 12:00 i odkrywania na nowo piękna brzmienia naszych 
organów oraz akustyki kościoła. Przy wejściu do kościoła  
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znajdziemy plan koncertów z informacją o wykonawcach 
i repertuarze. Zapraszamy! 

➢ W piątek 7 października o godzinie 18:00 studium 
biblijne. Zapraszamy! 
 

➢ W 17. niedzielę po Trójcy Świętej 9 października 
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. 
 

➢ Dzisiaj po nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy 
zapraszamy do parafialnej kafejki w sali nr 1 przy ul. 
Kredytowej 4. 
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Wspomnienia: 

 

➢ W środę 28 września 2022 roku pożegnaliśmy śp. 
Elżbietę Rajewską-Głębocką, zd. Szymczak. Przyszła na 
świat 12 marca 1940 w Słupcy. Zmarła 21 września 2022 
w Warszawie. Żegnali ją pogrążeni w żałobie jej dzieci, 
wnukowie, prawnukowie, grono przyjaciół.  
 

➢ W piątek 30 września 2022 roku pożegnaliśmy śp. Wandę 
Wierkowską, zd. Marciniak. Przyszła na świat 9 marca 
1936 r. w Radomiu. Zmarła 27 września 2022 w 
Warszawie. Żegnali ją pogrążeni w żałobie jej dzieci, 
wnukowie, prawnukowie, grono przyjaciół. 
 

➢ Wspominamy śp. Andrzeja Juliusza Wagnera urodzonego 
w Warszawie w 1942 roku, zmarł nagle 2 października 
2021 r. w Warszawie. Był uczestnikiem obozów 
ewangelickich w Jerutkach; organizatorem 
ewangelickich nabożeństw w języku polskim w 
Düsseldorfie. W pierwszą rocznicę śmierci, dziękujemy 
Wszechmogącemu Bogu za jego życie w rodzinie i w 
Kościele na obczyźnie. Wspominają go żona i córka.  
 

 

 

 


