ADVENT 2. VASÁRNAP

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk
21,28)
Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te
pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk! (1Móz 13,8)
Így bár sok tagja van, mégis egy a test. (1Kor 12,20)

9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
Megújult honlapunk: http://gyor.lutheran.hu/
Hirdetések
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2017. december 10., 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
Családi istentisztelet
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)
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Megemlékezés:
NV: 8.30 ó: Szakonyi Miklósné Hardi Teodóra (52)
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Eltemettük Balázs Imréné sz. Vajda Éva testvérünket, aki életének 84.
évében hunyt el.

A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését
szolgálja! Előre is köszönjük!

Kedves Testvérek! Gyűjtést hirdetünk az öregtemplomi padok párnáinak
mielőbbi elkészítésére. Erre szánt hozzájárulásaikat az Lelkészi Hivatalban,
illetve utalással a Győri Evangélikus Egyházközség 10700031-2505520351100005-ös bankszámlaszámán ("párna" közleménnyel) fizethetik be.
Köszönjük szíves adományaikat!
Adventi sorozatunk az idei évben dec. 13. és dec. 20-án tartjuk 17 órától az
Öregtemplomban, 18.15-től Győrújfalun.
Tartósélelmiszer gyűjtést indítunk a rászorulók részére. Adományaikat a
Lelkészi Hivatalba, illetve istentiszteletek alkalmával templomainkban várjuk
december 15-ig!
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 Püspöki Tanács 24/2017 (11.25.) határozatával az Országos Presbitérium
felhatalmazása alapján 2017. december 17-ére (advent 3. vasárnapjára)
kötelező offertóriumot rendelt el a közel-keleti konfliktus áldozatai és
kiemelten is az üldözött keresztények megsegítésére.
A Gyermekek Karácsonya dec. 24-én 10 órától lesz a nádorvárosi
templomban (ezen a napon fél 9-es istentiszteletet nem tartunk). Várjuk a
gyermekek jelentkezését a műsorra! Az énektanulás, versek, szövegek
kiosztása dec. 10-én, vasárnap folytatódik a gyülekezeti teremben a
Gyermekkört követően. Érd.: 20-4163501
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.
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet
legújabb számát, illetve a 2018. évi útmutatókat.
o Adományok
 Persely: 189.590, Kazuális adomány: 105.000,-

