Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.
(Łk 12, 35)
Ogłoszenia parafialne na
Ostatnią Niedzielę Roku Kościelnego –
Niedzielę Wieczności Kościelnego
dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w
Warszawie
20 listopada 2022 r.
➢ Dzisiaj po nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy
zapraszamy do parafialnej kafejki w sali nr 1 przy ul.
Kredytowej 4.
➢ Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
zaprasza na spotkanie w poniedziałek 21 listopada 2022 roku
o godz. 17:30. Tematem spotkania będzie: „Światowa
Federacja Luterańska – przygotowania do Zgromadzenia
Ogólnego w Krakowie w 2023 roku”. Temat przedstawi
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska - Rzecznik Prasowy
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Spotkanie
odbędzie się w sali parafialnej, ul. Kredytowa 4. Spotkania
warszawskiego oddziału PTE w mają charakter otwarty.
Serdecznie zapraszamy.
➢ We wtorek 22 listopada o godz. 19:30 spotkanie grupy Estera
w kościele Świętej Trójcy
➢ W środę 23 listopada o godz. 12:00 kolejny koncert w porze
lunchu w kościele Świętej Trójcy. Tym razem usłyszymy
muzykę wykonywaną na organach i skrzypcach. Zapraszamy
serdecznie!
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➢ W czwartek 24 listopada o godz. 18:00 posiedzenie Rady
Parafialnej
➢ W piątek 25 listopada studium biblijne o godz. 18:00 w sali
posiedzeń w kancelarii parafialnej. W studium można
uczestniczyć również zdalnie. Bliższe informacje podaje
kancelaria parafialna. Zapraszamy! W najbliższy piątek
czytamy Ewangelię wg Jana 15 rozdział.
➢ W sobotę 26 listopada o godz. 17:00 spotkanie wolontariuszy
i chórzystów w Lutheraneum.
➢ W 1. Niedzielę Adwentu 27 listopada 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.
Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie
rekrutacja na stanowisko
KOORDYNATORA/-KI PROJEKTÓW PARAFIALNYCH
Pełny etat

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
•
Koordynacja bieżących projektów kościelnych, społecznych,
edukacyjnych, kulturalnych, marketingowych, PR realizowanych
na terenie Parafii Św. Trójcy w Warszawie lub
współorganizowanych z innymi podmiotami, w tym w ramach
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współpracy w Kościele E-A w RP i parafiami partnerskimi oraz
innymi parafiami ewangelickimi za granicą
•
Współpraca przy tworzeniu koncepcji programowoorganizacyjnej, mającej na celu animację wspólnoty parafialnej w
poszczególnych grupach wiekowych oraz pomiędzy nimi: dzieci,
młodzież, dorośli, seniorzy w ramach:
▪ działalności medialnej: strona internetowa, mediach
społecznościowych – Facebook, Twitter, Instagram
▪ zajęć warsztatowych, pikników, półkolonii, spotkań
parafialnych,
▪ współpracy z chórem parafialnym, kołami
zainteresowań, stowarzyszeniami, fundacjami
parafialnymi,
▪ innych, nowych grup parafialnych skupiających
członków parafii.
•
Pomoc w organizacji nabożeństw i imprez
okolicznościowych w zakresie oprawy artystycznej oraz ich
przebiegu
•
Pomoc w planowaniu wspólnej przestrzeni parafialnej.:
lutheraneum, sale spotkań, parafialne sale katechetyczne na
terenie plebanii oraz w ośrodkach parafialnych
•
Pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
realizowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych
•

Organizacji programu wolontariatu przy Parafii Św. Trójcy.

•

Zadania w zakresie marketingu i Public Relations:

•

dbałość o upowszechnianie pozytywnego wizerunku Parafii
▪ rozwijanie różnego rodzaju form współpracy z m.st.
Warszawa, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi,
parafiami i wspólnotami KEA oraz kręgami
ekumenicznymi
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▪ Rozpowszechnianie informacji o działaniach i
projektach realizowanych w Parafii
WYMAGANIA:
•

Wykształcenie wyższe (licencjat, magisterium)

•
Znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2
(znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
•
Umiejętność posługiwania się najważniejszymi urządzeniami
biurowymi,
•

Dobra znajomość pakietu MS Office,

•

Umiejętność obsługi CMS (WordPress)

•

Dobra organizacja pracy,

•

Terminowość,

•

Komunikatywność,

•

Wysoka kultura osobista

•

Dyspozycyjność

MILE WIDZIANA:
•
Znajomość obsługi darmowych programów graficznych , np.:
Canva
•

znajomość zasad SEO

•

Wiedza na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

•
Wiedza na temat życia parafialnego Parafii EwangelickoAugsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie oraz realizowanych na
jej terenie projektów społeczno-kulturalnych
•

Lekkie pióro
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ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O PRZESYŁANIE CV ORAZ
LISTU MOTYWACYJNEGO DO 27.11 NA ADRES KANCELARII:
WARSZAWA-TROJCA@LUTERANIE.PL
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