HATVANAD VASÁRNAP
Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsid 3,15)
Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. (Ézs 40,1)
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk
19,10)
2018. február 4., 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
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 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
Vasárnap 16 óra (ápr-okt. 18 óra)
Szabadhegyi Imaház – Istentisztelet
Megkereszteltük
Kraffel Orsolya és Mayer Péter gyermekét, Kraffel-Mayer Dorkát
Horváth Liana és Horváth Zsolt gyermekét, Horváth Zalánt.
Németh Tímea és Sági Szabolcs gyermekét, Sági Benedeket.

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

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

1 Értesítjük a testvéreket, hogy az általános
tisztújítással kapcsolatban a jelöltállítás január 29ével kezdődik, vasárnapon istentiszteleti időben, a
templomokban, hétköznap pedig a lelkészi
hivatalban nyitvatartási időben lehet jelölni a
jelölőlapokon. 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. A
jelölésről plakátokon olvashatnak részleteket.
2 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!
3 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.
4 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.
5 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 „még
előtte állóknak" kedvébresztőt, a „már benne
lévőknek" elmélyülést szeretnénk kínálni. 7 nap, 7
program a város különböző pontjain. Válogassanak
kedvükre és jöjjenek el egy jó játékra, előadásra,
filmre,
vacsorára,
beszélgetésre
társukkal,
barátaikkal, vagy akár egyénileg.
Február 10-én, szombaton 17 órára "Házaspárbaj"
társasjátékos vetélkedésre hívják az érdeklődő
párokat a Klastrom Klubba (Zechmeister u. 1.)
Jelentkezés február 8-ig interneten lehet. A
házaspárok magáldása idén a a Kármelita
templomban lesz evangélikus, református ls
katolikus lelkészek szolgálatával febr. 13-án,
kedden 15-17 óráig folyamatosan. Részletes
programot a hirdetőtáblákon és s szórólapokon
találhatnak.
6 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!
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe
az Evangélikus Élet legújabb számát, a
2018. évi útmutatókat illetve a 2018-as
Evangélikus Naptárt.
o Adományok
 Persely: 85.995, Kazuális adomány: 55.000,-

