2022. március 6.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit az Örökség Éve 10. vasárnapján!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Templomi úrvacsorás jelenléti- és online-istentisztelet
18.00-21.00 Böjti imaest 2 részletben 18-19.15 és 19.30-20.45
19.00 Kórus
18.00 Bibliaóra és imaközösség
10.00 Világ imanap az evangélikus templomban
18:00 Ige körüli csoport, világ imanap az evangélikus templomban
8:00 Bibliaóra
09.30 Baba-mama kör
6:45 – Hajnali csendesség
18.00 Zenés istentisztelet
Ifik
10.00 Templomi jelenléti- és online-istentisztelet

Köszönjük Juhász Balázs testvérünknek az igeolvasási szolgálatát.
Tegnap tartotta templomunkba esküvőjét Miksa István és Tarlós Mónika. Isten áldását kérjük közös életükre.
A mai istentiszteleten megkereszteltük Koós Alexandrát, Koós László és Mező Alexandra kislányát. Sok
örömet és áldást kívánunk a családnak a gyülekezet közösségében.
Elhunyt gyülekezetünk oszlopos tagja, Barber Jánosné, Elvira. Temetése március 11-én pénteken 12.15kor lesz a pestszentlőrinci temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra.
Kedden este 18:00-tól gyülekezeti teremben tartunk bibliaórát és imaközösséget, melynek során együtt
imádkozunk a háború által érintett területen élőkért, a békéért. Csatlakozzunk akár otthonainkban is.
Pénteken 6:45-től tartjuk a húsvétra készülő hajnali csendességet a gyülekezeti teremben.
Ma este 18:00-tól tartjuk a böjti imaközösségünket, lelki felkészülést a böjti időszakra két részletben. 18.0019.15 és 19.30-20.45 között bármelyik szakaszon részt lehet venni.
A gyülekezeti tábor július 18-23 között Berekfürdőn lesz. Kérjük a kicsiket és a nagyokat is, hogy
jegyezzék elő a naptárukban! Hamarosan a honlapon megnyílik a jelentkezési felület. Április 30-ig
várjuk a foglalásokat, mert nekünk is be kell fizetni az előleget.
Heti imatéma javaslatunk: Imádkozzunk egyházunkért és népünkért, hogy bölcsen cselekedjünk ezekben
az embert próbáló napokban!
-----------------------------------------------Iskolánkba tanítót és testnevelő tanárt keresünk. Az érdeklődők jelentkezzenek az intézményben.
Az óvodába jelentkező testvéreket kérjük, hogy töltsék ki időben a jelentkezési lapot, hogy ütemesen
lehessen az egyeztetéseket folytatni a családokkal. A jelentkezi lapok leadásának határideje az óvodában
március 31. Az iskolában már lezárult a jelentkezés!
Idén megtartjuk az Ökumenikus Világimanapot szerdán délelőtt 10-kor és este 6-kor az
evangélikus gyülekezeti teremben. "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek." Jeremiás 22,11
Köszönjük a tavalyi 1%-os rendelkezéseket. Kérjük, hogy jövőre is támogassák egyházunkat és
gyülekezetünk alapítványát! Vigyük el a bejáratnál található információs lapot.
Köszönjük az eddigi adakozást. A jelenléti alkalmak mellett is kérjük a rendszeres online utalást is!
Végül, de nem utolsósorban köszönjük az eddigi adakozást Kárpátalja javára. Kérjük a testvéreket a kitartó
adakozásra. Elsősorban készpénz utalást kérünk, mert egyrészt a nagyobb egységcsomagokat könnyebb
kezelni, másrészt a mennyiségi vásárlásnál az áruházakban kedvezményt kapunk. A segítséget Pál Sándor
pótpresbiter testvérünk és Juhászné Szabó Kata diakónus szervezésében szállítottunk ki. Most szükség
lenne pár hónapra egy ún. békára valamint nagyobb számban összehajtható ágyra és matracokra.
A presbitérium a kijáratnál is megtalálható állásfoglalást fogadta el egyhangúan a ránk következő
választásssal és népszavazással kapcsolatban.

