ADVENT 3. VASÁRNAP

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Az ÚR jön hatalommal. (Ézs 40,3.10)
Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezeket hagyta meg fiának, Salamonnak: Én
most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy. Tartsd meg, amit
elrendelt Istened, az ÚR! (1Kir 2,1-2a.3a)
Pál írja: Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek
az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan,
teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel.
(Kol 1,9-10)

9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
Megújult honlapunk: http://gyor.lutheran.hu/
Számlaszámunk: CIB: 10700031-25055203-51100005
Hirdetések
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2017. december 17., vasárnap
Állandó alkalmaink
Öregtemplom vagy Szeretetház Díszterem
Minden vasárnap 10:00
Istentisztelet úrvacsorával
Minden hónap 2. és 4. vasárnapján 8:30
Ifjúsági istentisztelet
Egy-Más (Szülői Beszélgető Kör)
Január hónapban 17 óra Szeretetház
Díszterme
Evangélikus Újtemplom vagy gyülekezeti terem
Minden vasárnap 8:30
Istentisztelet úrvacsorával
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 10:00
Családi istentisztelet
kedd 10 ó téma: Apostolok Csel.
Bibliaóra
NV gyül terem
kéthetente csütörtök, 10 óra
Baba-mama kör
Minden hónap első keddjén 17 órától
Alians bibliaórák
Énekkar
szerda 17.30 NV gyül terem
Kékkereszt alkalom
Péntekenként 17 óra
Kisifi
hetente péntek 18.30 NV gyül terem
Gyermekkör
minden hónap 2.,4., 5. vasárnap 8:30
Szabadhegyi Imaház – Istentisztelet
Vasárnap 16 óra (ápr-okt. 18 óra)
Megemlékezés:
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ÖT 10 ó: Pápay Miklós (92 éves)
NV: 10 ó: Surugli Jánosné Csatár Erzsébet (95 éves)
Házasságot kötött:
Porpáczy László és Csillag Karolina
A mai persely adományt a közel-keleti konfliktus áldozatai és kiemelten is az
üldözött keresztények megsegítésére továbbítjuk! Előre is köszönjük!
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Kedves Testvérek! Gyűjtést hirdettünk az öregtemplomi padok párnáinak
elkészítésére. Erre szánt hozzájárulásaikat az Lelkészi Hivatalban, illetve
utalással a Győri Evangélikus Egyházközség 10700031-2505520351100005-ös bankszámlaszámán ("párna" közleménnyel) fizethetik be. A
párnák 541.338 Ft-ba kerültek, mai napig 283.115 Ft-ot adományoztak
testvéreink. Köszönjük szíves adományaikat!
Adventi sorozatunk befejező alkalma az idei évben dec. 20-án tartjuk 17
órától az Öregtemplomban, 18.15-től Győrújfalun.
A Péterfy Sándor Evangélikus iskola laboránst keres! Pályázati feltétel:
középfokú képesítés, laboráns végzettség vagy szakirányú technikusi
végzettség. Bővebb információ a pályázatról az iskola honlapján
(www.peterfy.hu), vagy 96/510-172
A Gyermekek Karácsonya dec. 24-én 10 órától lesz a nádorvárosi
templomban (ezen a napon fél 9-es istentiszteletet nem tartunk).
A Győr-Moson-Sopron megyei Büntetés Végrehajtási Intézet szívesen
fogadna – belső felhasználásra - adományokat a következő használt, de
még működőképes berendezésekből: Porszívók, hűtőszekrények,
mosógépek (lehet keverőtárcsás is) kisebb méretű tévé készülékek (max.
68 cm átlójú), vonalas telefon készülékek. Ha van felajánlás, akkor kérjük
ezt jelezni az egyházközség, gyülekezet vezetése felé. Ha az intézet pontos
címet kap, akkor gépkocsijával elszállítja a készüléket. Fontos, hogy a
berendezés működőképes állapotú legyen!!! Előre is köszönjük!
Szeretetházunk az idei évben is örömmel várja és fogadja december 21. 12
óráig a lakók karácsonyához a sütemény adományokat. Előre is
köszönjük.
Hirdetjük a testvéreknek, hogy a Győri Evangélikus Egyházközség és a
Péterfy iskola és óvoda január 27-én 18:30-as kezdéssel "Torkos András"
jótékonysági bált szervez. Jegyek a Lelkészi Hivatalban és az iskola
pénztárában vásárolhatóak. (információ: torkosalapitvany@gmail.com)
Karácsony szentesti ünnepi istentiszteleteinket mindkét templomunkban
délután 16 órakor tartjuk. Istentiszteleti rendünkről honlapunkon is
tájékozódhatnak.
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet
legújabb számát, illetve a 2018. évi útmutatókat.
o Adományok
 Persely: 114.900, Kazuális adomány: 120.000,-

