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Hirdetések

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme. (2Kor 5,17)
Ujjongj Istennek, egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét!
(Zsolt 66,1-2)
Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket mindhalálig. (Zsolt
48,15)
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Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetjük, hogy az élet
és halál Ura életének 84. életévében magához szólította Csorba Béláné
Dr. Kovács Irén Etel testvérünket, Csorba János igazgatólelkészünk
édesanyját. Temetése Apostagon, április 29-én csütörtökön, 14 órakor
lesz. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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Értesítjük a kedves Testvéreket, hogy május 2.-tól ismét megnyitjuk
templomainkat és lehetőség lesz a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett részt venni nyilvános istentiszteleten. Az
istentiszteleteken való részvételhez továbbra is hozzá tartozik a
kézfertőtlenítés, a szájmaszk használata, a megfelelő távolság
megtartása, illetve a testhő mérése a templomba való belépés előtt. Az
istentiszteletek időpontjai a beosztó szerint alakulnak. Azok számára,
akik még nem rendelkeznek kellő védettséggel, vagy tartanak még a
nyilvános jelenléttől, az istentiszteleteket továbbra is egyházközségünk
youtube csatornáján tesszük közzé felvételről.
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Örömmel fogadunk és köszönjük szépen a Testvérektől oltárvirágra
szánt adományokat!
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Az iroda látogatásával kapcsolatban (H-K-Sze-Cs-P: 8-14 óra között)
arra kérjük a kedves testvéreket, hogy csak indokolt esetben (lehetőség
szerint előre egyeztetve) keressék fel a hivatalt személyesen. Személyes
kapcsolatot nem igénylő ügyek intézésénél telefonon (06/20/824-8101),
vagy e-maiben (gyor@lutheran.hu) érhető el az iroda.
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Az istentiszteleteken
szünetelnek.
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A lelkészi hivatal és pénztár (Petőfi tér 2.) nyitva tartása:
H-K-Sze-Cs-P: 8-14 óra

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó
munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)
ÚRVACSORA 2021 – Rémálmaink visszatérő motívumai: a készületlenség, az
elakadás, a lemaradás. Ám új esélyre felszabadító ébredés öröme szólal meg ezekben a
szavakban: „Íme, minden kész: járuljatok az Úr szent asztalához!” (Cselovszky Ferenc)t
2021. április 25. vasárnap
Állandó alkalmaink
Öregtemplom vagy gyülekezeti terem
Istentisztelet
Gyermek istentisztelet
Egy-Más (Szülői Beszélgető Kör)
Baba-mama kör
Férfi kör
Angol istentisztelet
Evangélikus Újtemplom vagy gyülekezeti terem
Istentisztelet
Családi istentisztelet
Gimnazista istentisztelet
Bibliaóra
Énekkar
Szabadhegyi Imaház (József A. u. 26.) IT

átmenetileg minden vasárnap 10:00
átmenetileg minden vasárnap 10:00
átmenetileg minden vasárnap 16:00

Istentiszteleteink részleteiről a kifüggesztett ill. a honlapon letölthető istentiszteleti rendben tájékozódhatnak

kívüli

közösségi

programok

továbbra

is

o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus Élet
és a Keresztyén Igazság legújabb számát
A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését szolgálja!
Előre is köszönjük!

