
Prví konfirmandi vo dvore „Jankovho domu", 23.5. 1948 

Kázeň Júliusa Janka pri posviacke kostola, 23.3. 1952 

 

Pohostenie po posviacke organa, 1953 

Prvé zmienky o evanjelickom cirkevnom zbore pochádzajú z obdobia reformácie v 16. storočí. V Senci sa narodil a pôsobil významný maďarský protestantský nábožný pevec Albert Molnár Szenczi (1574 - 1634). Neskoršie štatistické záznamy uvádzajú len málo evanjelických duší. 
Začiatkom 19. storočia sa nachádza v Senci niekoľko nemeckých evanjelických veriacich; zväčša sú to remeselnícke rodiny, žijúce bez organizovaného cirkevného života. V roku 1838 vyslovili túžbu založiť si osobitnú fíliu veľkogrobskej matkocirkvi. Od roku 1923 sa zakladajú slovenské 
kolónie na miestach bývalých veľkostatkov. V Novom Svete sa usadili bývalí cirkevníci z Kšinnej, v Hurbanovej Vsi z Prietrže a Myjavy. Dňa 9. apríla 1929 Obecná rada mesta Senec na svojom zasadnutí preukázala evanjelikom veľkú priazeň darovaním pozemku bývalého trhoviska na kostol. 
Konvent seneckého evanjelického cirkevného zboru 18. júna 1947 sa rozhodol zakúpiť menší rodinný dom v bezprostrednom susedstve pozemku pre evanjelickú faru. Evanjelické Služby Božie sa konávali v budove strednej školy a v budove bývalého „Jankovho domu“. Presídlením v roku 
1947 sa do Senca a okolia presťahovalo z „Dolnej zeme“ množstvo evanjelických rodín. Rok 1947 bol tak novým začiatkom života i tunajších evanjelikov a viedol k založeniu nového cirkevného zboru v Senci. Evanjelický a.v. cirkevný zbor so sídlom v Senci vznikol 25. októbra 1947. 19. 
októbra 1948 podala Evanjelická cirkev a.v. žiadosť o povolenie stavieb a pomoc pri realizovaní 10-tich presídleneckých evanjelických kostolov. Jednalo sa o kostoly pre mestá a obce Kalná, Kolárovo, Matuškovo, Nesvady, Nové Zámky, Mostová, Senec, Sládkovičovo, Tešedíkovo a 
Želiezovce. V novembri 1950 sa začalo so stavbou prvých dvoch kostolov v Senci a Nesvadoch. Kostol v Nesvadoch bol posvätený 16. decembra 1951 a o tri mesiace neskôr, 23. marca 1952 sa konala posviacka kostola v Senci. Ostatné presídlenecké chrámy už neboli postavené. Obidva 
presídlenecké kostoly sú postavené podľa projektu architekta Emila Belluša. Základom celkovej dispozície v tvare písmena L je samostatná loď chrámu a k nej z boku sa pripájajúca zborová sieň. Cirkevný zbor je tvorený 13 obcami s matkocirkvou Senec a fíliami Hurbanova Ves a Reca 
a diaspórami: Blatné, Boldog, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Tureň, Veľký Biel. Orgány zboru tvoria: zborový konvent, zborové presbyterstvo, farár, dozorca a zástupca dozorcu. Od roku 1947 pôsobili v cirkevnom zbore farári: 
Profesor ThDr. Július Janko (1947-1958),  Profesor ThDr. Dušan Ondrejovič (1958-2003), Ján Sabanoš (2003-2006) a Mgr. Tibor Jančík (2006-).  

 

Preberanie zvonov vo zvonolejárni v Trnave, 1952 Vykladanie organa v Senci, 1953 

 

Cirkevníci po službách Božích pred gymnáziom, 1949 

 

Cirkevníci pri stavbe kostola, 1950 

 

Evanjelický kostol v Senci, 1952 

 

Slávnosť inštalácie Dušana Ondrejoviča, 25.10.1959 

 

Presbyterstvo cirkevného zboru v 60. rokoch minulého storočia 

 

Evanjelické služby Božie vo fílii Hurbanova Ves, 

30. roky minulého storočia 
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