GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI ELSŐ VASÁRNAP
2021. április 11. vasárnap

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából
újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása
által élő reménységre (1Pt 1,3)
Mint a ma született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy
azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja! (1Pt 2,2)
Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! (Zsolt 62,11b)
Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. (Mt 6,21)
ÚRVACSORA 2021 – Kenyér és bor. Magamtól valami ünnepélyesebbre
gondolnék. Különlegeset várnék. Elvégre az úrvacsora hitünk
legmélyebb titka! És pontosan erről van szó. Nem én emelkedem
ünnepélyesen Istenhez, hanem ő jön hozzám. Olyan egyszerű, hétköznapi
és mindenki számára elérhető formában, mint egy falat kenyér. (Szabóné
Mátrai Marianna)
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Hirdetések
Értesítjük a kedves Testvéreket hogy a jelenleg is tartó járványhelyzet és a
vele járó magas halálozási szám miatt egyházközségünk elnöksége,
a lelkészi karral úgy döntött, hogy még nem nyitja meg templomaink
kapuit. A reménység szerinti hamarosan bekövetkező nyitás időpontjával
kapcsolatban kövessék kommunikációs felületeinket (a honlapot és a
Facebook csatornát)! Istentiszteleti alkalmainkat egyházközségünk
youtube csatornáján közvetítjük felvételről, melyet honapunkon is
elérhetnek. Köszönjük a testvérek egymás egészségéért viselt
megértését és türelmét! Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!
Isten őrizzen és áldjon meg bennünket!
Mivel a vírushelyzet miatt nincs lehetőség a templomokban való személyes
jelenlétre, így az adakozás, a perselypénz gyűjtése is ellehetetlenül.
Ugyanakkor egyházközségünk működéséhez, az ehhez kapcsolódó
költségek rendezéséhez ezek az összegek nagyban hozzájárulnak, ezért
szeretettel kérjük testvéreinket, hogy gyűjtsék össze a perselybe, vagy
egyházközségünk támogatására szánt összeget és a honlapon vagy itt a
felvételen is látható számlaszámra utalják el. Külön látható a Győri
Evangélikus Egyházközség számlaszáma, illetve szórványaink (Börcs,
Öttevény) számlaszáma is. Köszönjük, hogy ezen a téren is nagyon sokan
felelősséget hordoznak a gyülekezet közösségéért! Isten áldja meg az
adakozókat és az adományok helyes, szerinte való felhasználását!
Az iroda látogatásával kapcsolatban arra kérjük a kedves Testvéreket,
hogy egyházi ügyeikkel kapcsolatban telefonon (06/20/824-8101), vagy emaiben (gyor@lutheran.hu) keressék a Hivatalt, a személyes ügyfélfogadás
az oktatási intézmények bezárása idején szünetel.
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.

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

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

