ÖTVENED VASÁRNAP

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Légy erős kősziklám! (Zsolt 31,3)
Jézus így szólt a tanítványokhoz: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz,
amit a próféták az Emberfiáról megírtak. (Lk 18,31)
Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az ÚR elől! Sötétben hajtják végre tettüket,
mert azt gondolják: Ki láthat meg minket, ki ismerhetne ránk? (Ézs 29,15)
Jézus mondja: Aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. (Jn 18,37)

9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
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Hirdetések
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2018. február 11., vasárnap
Állandó alkalmaink
Öregtemplom vagy Szeretetház Díszterem
Istentisztelet úrvacsorával
Ifjúsági istentisztelet
Egy-Más (Szülői Beszélgető Kör)
Evangélikus Újtemplom vagy gyülekezeti terem
Istentisztelet úrvacsorával
Családi istentisztelet
Gimnazista istentisztelet
Bibliaóra
Baba-mama kör
Alians bibliaórák
Énekkar
Kékkereszt alkalom
Kisifi
Gyermekkör
Szabadhegyi Imaház – Istentisztelet
Egyetemi gyülekezet

Minden vasárnap 10:00
Minden hónap 2. és 4. vasárnapján 8:30
Február hónapban 17 óra Szeretetház
Díszterme
Minden vasárnap 8:30
Minden hónap 1. vasárnap 10:00
Minden hónap 3. vasárnap 10:00
kedd 10 ó téma: Apostolok Csel.
NV gyül terem
kéthetente csütörtök, 10 óra
Minden hónap első keddjén 17 órától
szerda 17.30 NV gyül terem
Péntekenként 17 óra
hetente péntek 18.30 NV gyül terem
minden hónap 2.,4., 5. vasárnap 8:30
Vasárnap 16 óra (ápr-okt. 18 óra)
Febr. 13. kedden, 16 órakor, Apáczai Karon:
"Kincs. Benned. Tudsz róla?" címmel interaktív
foglalkozás
lesz
a
Házasság
Hete
programsorozat részeként.
Febr. 14. szerdán, 18 órakor a SZE Lelkészségi
termében: "Hétköznapi történetek" címmel
beszélgetős estet tartunk.
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Megemlékezés
NV: 8.30: Adamek Istvánné Takács Irma(83)
ÖT: 10 ó: Tomasits Istvánné Szeicz Erzsébet (82)
ÖT: 10 ó: Tomasits István (79) 1 esztendeje hunyt el

A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését szolgálja! Előre
is köszönjük!
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Értesítjük a testvéreket, hogy az általános tisztújítással kapcsolatban a jelöltállítás január
29-ével kezdődik, vasárnapon istentiszteleti időben, a templomokban lehet jelölni a
jelölőlapokon február 11.-ig, vasárnapig. Kérünk mindenkit, hogy a jelöltállításkor vegye
figyelembe az általa jelölt személy egyházi kötődését, tisztségekben való jártasságát. Csak
az a jelölőlap érvényes, melyet a jelölő saját adataival és aláírásával hitelesít. Február 25én az általános tisztújítás menete szerint istentiszteletünkhöz jelöltállító közgyűlés
kapcsolódik. Ezen a napon technikai okok miatt csak Nádorvárosi templomunkban tartunk
8. óra 30-kor istentiszteletet. Március 11.-én mindkét templomunkban délelőtt 10. órakor
tartunk istentiszteletet, melyhez az általános tisztújítás menete szerint választói közgyűlés
kapcsolódik.
Március 4.-én teológus hallgatók szuplikációja lesz gyülekezetünkben, ezen a vasárnapon
ők hirdetik közöttünk Isten igéjét. Istentiszteleteink perselypénze azon a napon a
lelkészképzés céljait szolgálja.
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 352.115 Ft-ot
adományoztak testvéreink. Köszönjük szíves adományaikat!
Böjt első vasárnapján Öregtemplomban orgonaszentelési ünnepi istentiszteletet
tartunk, melyet a Magyar Televízió közvetít. Igét hirdet Szemerei János püspök úr.
Kérünk mindenkit, hogy az élő közvetítés miatt időben érkezzenek az istentiszteletre.
Február 18-án az orgonaszentelés miatt csak az Öregtemplomban (10.00) tartunk
istentiszteletet. Febr. 25-én a jelölő közgyűlés technikai lebonyolítása miatt csak a
nádorvárosi templomban (8.30) ill. Győrújfalun (10.00) lesz istentisztelet.
Böjti sorozat indul február 22-én. Csütörtökönként lesznek az alkalmak Nádorvárosban a
Liezen-Mayer úti gyülekezeti teremben 17 órától, Győrújfalun a templomban 18.15-től.
A Péterfy iskola tartós betegség miatt azonnali belépéssel biológia-kémia szakos tanárt
keres.
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!
2018. február 10-17-ig ismét megrendezésre kerül az ökumenikus szervezésű Házasság
Hete tematikus sorozat, melynek egyik küldetése, hogy a házasság értékére felhívja a
figyelmet. A részletekről a külön szórólapokon és plakátokon tájékozódhatnak az
érdeklődők. A házaspárok magáldása idén a a Kármelita templomban lesz evangélikus,
református és katolikus lelkészek szolgálatával febr. 13-án, kedden 15-17 óráig
folyamatosan. Részletes programot a hirdetőtáblákon és s szórólapokon találhatnak.
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet legújabb
számát, a 2018. évi útmutatókat illetve a 2018-as Evangélikus Naptárt.
o Adományok

Persely: 140.110,-

