
HÚSVÉTI   KÖRLEVÉL 

    Egyházunk legnagyobb ünnepéhez, Húsvéthoz közeledünk. Sajnos, sok súlyos gond vesz körül 
minket. Mindez nem annak a következménye, hogy Isten elhagyott minket, hanem annak, hogy 
népünk és életünk távolodott el Istentől. Hisszük, hogy szellemi, lelki és erkölcsi megújulás nélkül 
nincs jövő. Amikor Jézus kereszthalálára gondolunk, akkor saját bűneinkkel szembesülünk, hiszen Ő 
azért jött, hogy életét adja, és általa szabadulást nyerjünk. Van gyógyszer életünk krízisére. A 
feltámadás pedig igazolja Isten gyógyító erejét. 

   Ezekkel a szavakkal hívom testvéreimet gyülekezeti alkalmainkra és egy páratlan lehetőségre: a 
ProChristre. Ez egy műholdas evangélizációs sorozat nyolc napon keresztül. Szeretettel várunk 
mindenkit, aki kételyeivel küszködik, kilátástalannak érzi az életét, hogy estéről estére egyre kevesebb 
kétellyel és egyre több Istenen elcsodálkozó ámulattal tekintsünk életünk megoldása felé. 

    Kérem, ne mulassza el életének ezt a páratlan, élményekkel teli lehetőségét. 

ALKALMAINK 

Ünnepi alkalmaink: 

március      22.          11.00         Böjt 4. vasárnapján ProChristet bemutató istentisztelet 

március      29.          16.00        Tiszaújváros!!! – Húsvét központú úrvacsorai istentisztelet 

március      30 – április 05       Minden este 17.45-től ProChrist alkalom.                                              

április       05. 11.00 Virágvasárnap TV-s istentisztelet  
Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás  püspök 
(kérjük a közvetítés miatt legkésőbb 10 perccel az istentisztelet kezdése 
előtt foglalják el a helyüket) 

április   09. 17.00 Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 

április 

április 

 10. 

 10. 

11.00 

17.00 

Nagypénteki istentisztelet úrvacsorával 

Nagypéntek esti passiói istentisztelet 

április 

április 

 12. 

 13. 

11.00 

11.00 

Húsvét ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

Húsvét hétfői istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

    

május   20. 11.00 Mennybemenetel ünnepi istentisztelet 

május  31. 11.00  Pünkösd ünnepi istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 

június  
 

június 

  

 01. 
 

 07. 

 

11.00 
 

10.00! 

Pünkösd hétfői istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ 
 
Szentháromság ünnepén   
Konfirmációi vizsga és úrvacsorai istentisztelet 

Istentiszteletek 
Minden vasárnap 11 órától tartunk istentiszteletet, melyet a hónap 2. és 4. vasárnapján 
úrvacsoraosztás követ. 
Minden vasárnap 17 órától könnyűzenés istentiszteletet tartunk, a hónap 1. vasárnapján 
úrvacsoraosztással.  
 



 
Gyülekezeti hitoktatás 
Iskolai időszakban a vasárnap délelőtti istentisztelettel párhuzamosan a bibliaórai teremben, óvodások 
és általános iskolások részére gyülekezeti hitoktatást tartunk.  
 
Gyermek csendesnap 
Május 30-án 10 órai kezdettel egyházmegyei gyereknap lesz Ózdon, melyre a jelentkezőkkel közösen 
készülünk és utazunk. 
 
Konfirmáció 
Június 7-én 10 ! órakor.  (Az ősszel kezdődő konfirmációi oktatásra már lehet jelentkezni!) 

Egyházkerületi Missziói Nap 
Az idei missziói nap május 23-án Nyíregyházán kerül megrendezésre. Kellő számú jelentkező esetén 
autóbuszt indítunk. 
 
Bibliaóra 
Fontos, hogy ismerjük és értsük a Bibliát. Ennek feltétele rendszeres olvasása és a hozzá szükséges 
magyarázatok megismerése. Ehhez segíthet hozzá mindenkit a rendszeres bibliatanulmányozás, 
keddenként 17 órától. 
 
Junior ifjúsági óra  
Minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai termünkben, a már konfirmáltak részére. 
 
Senior ifjúsági óra   
Pénteki napokon 18.30-tól a gyermek és ifjúsági termünkben előzetes megbeszélés szerint, egyetemista 
és felnőtt ifjúság részére.  
 
Nyári egyházmegyei gyerek- és ifjúsági tábor  Gyenesdiáson, a Balaton partján június 29 – 
július 04-ig. Jelentkezési határidő június 10. Részvételi költség 15.000 Ft, mely az útiköltségen kívül a 
tábor minden költségét tartalmazza.  

Egyházi társasutaink: 

KÁRPÁTALJA:Beregszász-Munkács-Vereckei-hágó-Ungvár 2009. május 1-3.  27.900.-Ft/fő+BBP bizt. 
LUTHER NYOMÁBAN: 2009. október 21-25.  73.500.-Ft/fő+BBP biztosítás 

Részletes program és tájékoztató a Lelkészi és Gondnoki Hivatalban kérhető! 
 
Gyülekezetünk honlapja:  www.lutheran.hu/miskolc 
 

TEMPLOMUNK: Templomunknak az elmúlt időszakban elkezdett rekonstrukciójával sikerült 
eljutnunk közel ¼-éig. Pályázati és egyházi forrásokból reméljük, hogy sikerül 2/4-ig elvégezni a 
felújítást, de jelen pillanatban a maradék 2/4 költségére nincs fedezetünk. Itt testvéreink áldozatkész 
szeretetére tudunk csak támaszkodni, és Isten további segítségére, aki nélkül eddig sem jutottunk 
volna. Kérjük, támogassa egyházunkat és gyülekezetünket adományával és SZJA-jának 1-1%-ával. 
Segítségüket eddig is köszönjük és továbbra is számítunk áldozatkész támogatásukra. 

Jövedelemadója első 1%-ával támogathatja Evangélikus Egyházunkat, melynek technikai száma: 
0035 

Jövedelemadója második 1%-ával támogathatja gyülekezetünk „Erős vár a mi Istenünk”  
alapítványát, melynek adószáma: 18437791-1-05 

Hivatali órák: 
Lelkészi Hivatal:      keddtől péntekig    9.00 – 12.00    telefon/fax:       46 505 726       
Gondnoki Hivatal:   keddtől  péntekig   9.00 – 12.00    telefon/fax:       46 505 727 


