VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)
Magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted
nevedet és beszédedet. (Zsolt 138,2)
Jézus így imádkozott: És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem,
hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük. (Jn 17,26)

9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
Megújult honlapunk: http://gyor.lutheran.hu/
Számlaszámunk: CIB: 10700031-25055203-51100005
Hirdetések
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2018. január 21., vasárnap
Állandó alkalmaink
Öregtemplom vagy Szeretetház Díszterem
Minden vasárnap 10:00
Istentisztelet úrvacsorával
Minden hónap 2. és 4. vasárnapján
Ifjúsági istentisztelet
8:30
Egy-Más (Szülői Beszélgető Kör)
Február
17
óra
Szeretetház
Díszterme
Evangélikus Újtemplom vagy gyülekezeti terem
Istentisztelet úrvacsorával
Minden vasárnap 8:30
Családi istentisztelet
Minden hónap 1. vasárnap 10:00
Gimnazista istentisztelet:
Minden hónap 3. vasárnap 10:00
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:
ÖT: 10 ó: Zvezdovics Pálné sz. Szalóky Lídia 86 éves korában
ÖT: 10 ó: Ér László halálának 5. évfordulója alkalmából

A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését
szolgálja! Előre is köszönjük!
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A Magyar Örökség Díj kimagasló életművekre, emberi helytállásokra, valamint
olyan történelmi helyszínekre és intézményekre hívja fel a figyelmet, melyekre
méltán lehet a magyar társadalom büszke. Idén egyházunk vezetői, számos
evangélikus gyülekezet és egyházi személy Sztehlo Gábor evangélikus lelkészt,
több ezer ember megmentőjét jelöli erre a díjra, hogy munkássága, hivatása és
életének példája minél több emberhez eljusson. A kezdeményezéshez
gyülekezetünk is csatlakozik. Kérjük, hogy a kijáratnál olvassák el a róla szóló
sorokat és az elhelyezett kérdőíveken belátásuk szerint csatlakozzanak a
felhíváshoz!
Kedves Testvérek! Gyűjtést hirdettünk az öregtemplomi padok párnáinak
elkészítésére. Erre szánt hozzájárulásaikat az Lelkészi Hivatalban, illetve
utalással a Győri Evangélikus Egyházközség 10700031-25055203-51100005-ös
bankszámlaszámán ("párna" közleménnyel) fizethetik be. A párnák 541.338 Ft-ba
kerültek, mai napig 343.115 Ft-ot adományoztak testvéreink. Köszönjük szíves
adományaikat!
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)
2018. január 22-én 18 órai kezdettel a győri Bazilikában megkezdődik az
Ökumenikus imahét. Igét hirdet: Steinbach József református püspök. Szeretettel
várjuk a testvéreket az Ökumenikus imahét alkalmaira, melyről részleteket a
plakáton találhatnak.
Böjt első vasárnapján Öregtemplomban orgonaszentelési ünnepi istentiszteletet
tartunk, melyet a Magyar Televízió közvetít. Igét hirdet Szemerei János püspök
úr. További részletekről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.
Rész-és teljes munkaidős foglalkoztatásra keresünk az új épületünkbe
megbízható, precíz, hosszútávra tervező munkatársakat takarító munkakörbe.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az iskola@peterfy.hu email címen, vagy az
iskola portáján található jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Felhívjuk kedves testvéreink figyelmét, hogy 2018. az általános tisztújítás éve
egyházunkban, az ezzel kapcsolatos fontos információkat a templom bejáratánál
elhelyezett választási hirdetményben olvashatják. Az ehhez kapcsolódó
alkalmankénti istentiszteleti rend változására!
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet
legújabb számát, a 2018. évi útmutatókat illetve a 2018-as
Evangélikus Naptárt.
o Adományok
 Persely: 97.225, Kazuális adomány: 65.000,-

