SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy
élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. (Mik 6,8)
Ámósz így válaszolt: Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. De elhívott engem az ÚR a
nyáj mellől, és ezt mondta nekem az ÚR: Eredj, és prófétálj népemnek, Izráelnek! (Ám
7,14b-15)
Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. (1Kor 14,3)
2017. október 29., 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)
Novemberben
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

A mai persely adomány bibliaterjesztési célokat szolgál! Előre is
köszönjük!

GYŐRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
9025 Győr, Petőfi tér 2 tel: 524-532
Megújult honlapunk: http://gyor.lutheran.hu/
Hirdetések

1 Október 31-én, kedden a bibliaóra az ünnep miatt elmarad.
2 Gyűjtést hirdetünk az öregtemplomi padok párnáinak
mielőbbi elkészítésére. Várjuk a testvérek adományait!
3 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
református
testvéreinkkel közösen.
4 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.
5 November 6-án, hétfőn 18 órakor tartjuk a következő HÉHA
előadást az egyetemen. a főépület ÚT 114-es termében.
Előadónk Timo Nakari, finn szaunaépítő mester, a
győrújbaráti evangélikus gyülekezet tagja. Téma: Menni
vagy maradni, avagy boldogulás itthon vagy máshol.
Mindenkit szeretettel várunk!
6 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: 86.060, Kazuális adomány: 25.000,-

