BÖJT 4. VASÁRNAP
Örüljetek Jeruzsálemmel! (Ézs 66,10)
Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros
termést hoz. (Jn 12,24)
Ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó, Urunk! (Dán 9,17)
Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!
(Lk 12,32)

2018. március 11., 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)
Április 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 márc. 22.
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

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 március 11.-én mindkét templomunkban délelőtt
10. órakor tartunk istentiszteletet, melyhez az általános
tisztújítás menete szerint választói közgyűlés kapcsolódik.
2 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.
3 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 438.115 Ft-ot
adományoztak testvéreink. Köszönjük szíves adományaikat!
4 A Péterfy iskola tartós betegség miatt azonnali belépéssel
biológia-kémia szakos tanárt keres.
5 Március 22-én (csütörtök) délelőtt 8:30-ra minél több segítő
kezet várunk szeretettel a nádorvárosi gyülekezeti terembe, a
húsvéti Forrás újság csomagolásához.
6 2018. március 25-én, Virágvasárnap délutánján, 18 órára
szeretettel hívjuk a testvéreket nádorvárosi templomunkban
tartandó zenés áhítatunkra, melyen közreműködik a Győri
Pedagógus Kórus. Sütemény adományt kérünk a kórus
vendéglátására.
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az
Evangélikus Élet legújabb számát, a 2018. évi
útmutatókat illetve a 2018-as Evangélikus Naptárt.
o Adományok
 Persely: 297.590, Kazuális adomány: 40.000,-

