SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. (Jer
17,14)
Láss munkához, az Úr legyen veled! (1Krón 22,16b)
Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a
te szavadra mégis kivetem a hálókat. (Lk 5,5)

9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
Megújult honlapunk: http://gyor.lutheran.hu/
Hirdetések
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2017. október 22., vasárnap
Állandó alkalmaink
Öregtemplom vagy Szeretetház Díszterem
Minden vasárnap 10:00
Istentisztelet úrvacsorával
Minden hónap 2. és 4. vasárnapján 8:30
Ifjúsági istentisztelet
Egy-Más (Szülői Beszélgető Kör)
Októberben
17
óra
Szeretetház
Díszterme
Férfikör
November hónaptól
Imaóra
November hónaptól
Evangélikus Újtemplom vagy gyülekezeti terem
Minden vasárnap 8:30
Istentisztelet úrvacsorával
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján 10:00
Családi istentisztelet
kedd 10 ó téma: Apostolok Csel.
Bibliaóra
NV gyül terem
kéthetente csütörtök, 10 óra (okt. 26.)
Baba-mama kör
Minden hónap első keddjén 17 órától (nov.
Alians bibliaórák
elmarad)
Énekkar
szerda 17.30 NV gyül terem
Kékkereszt alkalom
Péntekenként 17 óra
Kisifi
hetente péntek 18.30 NV gyül terem
Gyermekkör
minden hónap 2.,4., 5. vasárnap 8:30
Szabadhegyi Imaház – Istentisztelet
Vasárnap 16 óra (ápr-okt. 18 óra)
Egyetemi Gyülekezet alkalmai
nov. 15. szerda 18 óra Helyszín:
FIT (Fiatalok istentisztelete)
Öregtemplom
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A mai persely adomány egyházközségünk fenntartását és működését szolgálja! Előre
is köszönjük!

Október 29-én Öregtemplomban csak 10 órakor, Nádorvárosban csak
8.30-kor tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
Október 31-én mindkét templomunkban 18 órakor tartjuk reformáció
ünnepi istentiszteletünket.
Szeretettel várjuk a testvéreket 2017. október 27-én délelőtt 10:15
órára a Evangélikus Konventépület (Győr, Petőfi tér) középső
bejáratához evangélikus iskolánk diákjaival és tanáraival egy, az Insula
Lutheranát körbeérő élőlánc megalkotásához. Az esemény, melyet a
média is rögzítene kapcsolódna a Reformációra való megemlékezéshez
és az Evangélikus Sziget felújításának ünnepléséhez.
A Győr-Szabadhegyi Református Egyházközség a győri és Győr
környéki protestáns testvérekkel karöltve a reformáció 500.
évfordulójára egy különleges megemlékezést szervez "ReFormáció –
Olvasom a Bibliát" címmel.
Október 27-én, pénteken 17 órakor Győrben, a Megyeháza téren (a
szökőkútnál) 500 önkéntes olvasná fel a teljes Újszövetséget. Ők a
helyszínen kapják meg a fejenként kb. 15 igeverset. A közel 8000
bibliai ige halk morajlása alatt zenei aláfestés lesz, miközben a
felolvasók a mobiljaikkal, zseblámpáikkal világítanak. Nyugodt,
érthető szövegtempóban, párhuzamos felolvasással kb. 3 perc alatt
elhangzik a teljes Újszövetség.
A felolvasásban önkéntesként minél több gyülekezeti tagra számítanak
Információk: Kohán Zoltánnál (06/70/779-2099)
Őszi kincskereső gyermeknap lesz a Nádorvárosi templomban és
gyülekezeti teremben 2017. október 30-án, hétfőn 8-16 óráig, 4-18
évesek részére. Jelentkezni SMS-ben név és életkor megjelölésével a
20-4163501 számon lehet.
2017. december 17-én 15 órakor a Bakonytamási evangélikus
templomban Varnus Xaver jótékonysági hangversenye lesz, a helyi
orgona megmentéséért. Jegyek (3900 Ft) kaphatóak a bakonytamási
lelkészi hivatalban, és az előadás előtt egy órával a helyszínen.
Információk: +36 20 8244372, bakonytamasi@lutheran.hu
o Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az Evangélikus
Élet legújabb számát.
o Adományok
 Persely: 76.970, Kazuális adomány: 25.000,-

