BÖJT 2. VASÁRNAP

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
Megújult honlapunk: http://gyor.lutheran.hu/
Számlaszámunk: CIB: 10700031-25055203-51100005
Hirdetések

Gondolj, URam, irgalmadra! (Zsolt 25,6)
Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8)
Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted. (Zsolt 89,15)
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. (Mt 5,10)

1

2018. február 25., 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)
Március hónapban 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 NV gyül terem
Bibliaóra
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
Vasárnap 16 óra (ápr-okt. 18 óra)
Szabadhegyi Imaház – Istentisztelet
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Házasságot kötött:
Petrik György Krisztián és Macher Tünde

Megemlékezés:
NV: 8.30 ó: Csőre Istvánné született Páli Rozália (95 éves)

A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését
szolgálja! Előre is köszönjük!
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Értesítjük a testvéreket, hogy az általános tisztújítással kapcsolatban
február 25-én 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 szupplikációja lesz gyülekezetünkben,
ezen a vasárnapon ők hirdetik közöttünk Isten igéjét. Istentiszteleteink
perselypénze azon a napon a lelkészképzés céljait szolgálja.
Böjti sorozat indult február 22-én. Csütörtökönként lesznek az alkalmak
Nádorvárosban a Liezen-Mayer úti gyülekezeti teremben 17 órától,
Győrújfalun a templomban 18.15-től.
Kiemelten hirdetjük a böjti sorozat véglegesített jelölteket bemutatkozó
alkalmát, ahol egy kicsit közelebbről ismerhetjük meg őket. Kérjük
kedves gyülekezeti tagjainkat, hogy minél nagyobb számban képviseljék
magukat március 8-án 17 órakor a Nádorvárosi templomban.
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 390.115 Ft-ot adományoztak
testvéreink. Köszönjük szíves adományaikat!
Március 4-én vasárnap este 6 órakor lesz a szabadhegyi református
templomban a világimanapi istentisztelet, utána kis szeretetvendégségre
várják a testvéreket, ahol Suriname-i receptekből készített süteményeket
kínálnak.
A Péterfy iskola tartós betegség miatt azonnali belépéssel biológia-kémia
szakos tanárt keres.
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet
legújabb számát, a 2018. évi útmutatókat illetve a 2018-as
Evangélikus Naptárt.
o Adományok
 Persely: 148.325, Kazuális adomány: 20.000,-

