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Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)
Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap!
(Zsolt 86,1a.3b)
[Az Úr] nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.
(Zsolt 121,3)

Hirdetések
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A mi Urunk Jézus Krisztus (…) meg is erősít titeket mindvégig. (1Kor 1,7-8)
2022. szeptember 25. vasárnap
Állandó alkalmaink
Öregtemplom vagy gyülekezeti terem (Petőfi tér 2.)
Istentisztelet
- minden vasárnap 10:00
Ovis istentisztelet
- (tanévben) minden hó 1. vasárnap 8:30
Gyermek (alsós) istentisztelet
- (tanévben) minden hó 2. vasárnap 8:30
Felsős istentisztelet
- (tanévben) minden hó 4. vasárnap 08:30
Baba-mama kör
- szept 27. 9ó gyül.ter.
EGYMÁS
Angol istentisztelet
- minden vasárnap 16 óra - gyülekezeti terem
Cserkészet
- minden péntek 13:30
Nádorvárosi templom vagy gyülekezeti terem (Liezen-M. u. 41.)
Istentisztelet
- minden vasárnap 10:00
Családi istentisztelet
- 09.18-án 11.15 óra
Gimnazista istentisztelet
- (tanévben) minden hó 3. vasárnap 10:00
Énekkar
- szerdánként 18ó gyül ter.
Gyermekkör
- (tanévben) hó 2.4.5. vas. 10.00 óra - gyül. terem
Bibliaóra
- ősztől
Nádor ifi 13+
- minden péntek 18.00 óra - gyülekezeti terem
Aliansz
- minden hó 1. kedd 18 óra - gyülekezeti terem
Szabadhegyi Imaház (József A. u. 26.) IT
minden vasárnap 16:00 óra
Istentiszteleteink részleteiről a kifüggesztett ill. a honlapon letölthető istentiszteleti rendben tájékozódhatnak
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A perselyadomány egyházközségünk fenntartását és működését szolgálja!
Köszönjük szépen!

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Az Úr csodásan működik… Egyházzenei alkalomra hívjuk sok
szeretettel a Testvéreket az Evangélikus Öregtemplomba 2022.
október 1. szombaton 17.00 órakor. Csákány Marianna, Kisgejőc
(Kárpátalja) kántora, zenetanára, karvezető hitvalló szolgálatára
gyűlünk össze. Az alkalmon adományt gyűjtünk a kisgejőci magyar
oktatási, nevelési intézmény téli fűtésére és a helyi templom javíthatatlan
hangszerének pótlására. Tisztelettel kérjük részvételével és adományával
támogassa a kárpátaljai kis közösség elkötelezett magyarságának
megmaradását. Az előadó szavaival …hiszem az Úrnak terve van még
itt…
Hirdetjük férfitestvéreinknek, hogy október 1-én Országos
Férfimissziói Nap lesz Sárváron. Jelentkezni lehet Koháry Ferenc
férfimissziói referensnél a 20/824-7122 egyházi mobilszámon vagy a
ferenc.kohary@lutheran.hu e-mail címen az ebédlétszám miatt lehetőleg
szeptember 27-ig.
Önsegítő gyászcsoport indul október 13-án 17 órakor.
Gyászcsoportvezető: Benkóné Jancsó Hanna (tel: 06/20-824-5831).
Helyszín: a Péterfy Iskola
Szeretettel hívjuk a testvéreket úrvacsorai közösségbe. Az úrvacsorát
bemártással, nyitott tenyérbe helyezve osztjuk. Gluténmentes ostya is
rendelkezésre áll. Az úrvacsoraosztás rendje folyamatos. Térdeljünk az
Úr asztalához, a szentség vételét követően rövid imádság után adjuk át a
helyünket másoknak!
2022-ben népszámlálás lesz Magyarországon.
Arra biztatjuk
egyháztagjainkat, hogy büszkén vállalják és vallják meg
evangélikusságukat!
A lelkészi hivatal és pénztár (Petőfi tér 2.) nyitva tartása:
H-K-Sze-Cs-P: 8-14 óra
Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe iratterjesztésünket!

