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ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA

Hirdetések

2020. december 20. vasárnap
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Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!
(Fil 4,4.5b)
Harmatozzatok, egek, a magasságból, hulljon igazság a fellegekből! (Ézs
45,8)
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Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az
Úr! (Zsolt 40,17b)
Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által,
akarata és tetszése szerint… (Ef 1,5)
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ÚRVACSORA 2020 – Az öröm magasra emeli a lelket. Az
Úrvacsorában megtapasztalt bocsánat megszüli és élteti az örömöt. /
Cselovszky Ferenc
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A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését
szolgálja!
Előre is köszönjük!

Köszönjük a testvérek tartós élelmiszer, illetve pénzbeli adományát,
hasonlóan a tavalyi évhez szép mennyiség gyűlt össze, amelyből 44
csomagot tudtunk összeállítani a rászorulók részére. Örülünk, hogy
hozzájárulhattunk nehéz helyzetben lévő testvéreink karácsonyi
ünnepéhez!
A vírushelyzetre való tekintettel egyházközségünk vezetősége,
egyeztetve a Kossuth utcai református testvéreinkkel, azt a döntést
hozta, hogy egymás egészségének megőrzése céljából előreláthatólag
január 10-ig nem nyitjuk meg templomainkat, hanem a jelenlegi
rend szerint, egyházközségünk youtube csatornáján közvetítjük
istentiszteleteinket. Köszönjük a testvérek megértését és türelmét!
Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra! Isten áldjon bennünket!
Értesítjük a kedves testvéreket, hogy megérkeztek a 2021-es évi sima
és olvasmányos Útmutatók, valamint a 2021-es Evangélikus Naptár,
melyek megvásárolhatóak a Lelkészi Hivatalban.
A Lelkészi Hivatal a karácsonyi szünetben, 2020. december 24-től
2020. január 3-ig zárva tart. December 28-án, hétfőn 8-14 óra között
ügyeletet tartunk.
Az Evangélikus Szeretetház munkatársakat keres szociális gondozó
és ápoló munkakörbe, 2 műszakos munkarendbe (06-18, 18-06.)
Szükséges szakképzettség: szociális gondozó és ápoló vagy ápoló.
Bérezés a KJT alapján. Érdeklődni lehet a 06-96-519-882 telefonszámon
munkanapokon 07-15 óra között.
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, különösen
idősebb testvéreink. Személyes kapcsolatot nem igénylő ügyek
intézésénél
telefonon
(06/20/824-8101),
vagy
e-maiben
(gyor@lutheran.hu) érhető el az iroda.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

