November hónap igéje
Isten mondja:
„Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket...”
(Jer 31,9a)

Kő az úton
Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
se, hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette,
nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
utadban minden kő áldást hozott.
M. Feesche után németből fordította
Túrmezei Erzsébet (1912-2000), evangélikus költő, műfordító, tanár

Közös Reformáció Ünnep 2020. október 31-én 17 órától a Belvárosi Ev. Templomunkban

Halottaknapi megemlékezés
november 01. 14.00 Szentpéteri Kapui Temető Nagyravatalozó
november 01. 15.00 Mindszenti Evangélikus Temető Kápolna
Istentiszteletek:
november 01.
november 08.
november 15.
november 22.
november 29.

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Családi istentisztelet ( születés és névnaposok megáldása)
Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
Istentisztelet
Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
Istentisztelet

Rendszeres alkalmaink:
Gyermek hitoktatás minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan a
földszinti bibliaórai teremben óvodásoknak és iskolásoknak.
Bibliaóra minden kedden 17 órától az emeleti Tanácsteremben. Biblia a kézbe,
Jézus a szívbe! sorozat, mely a Biblia könyveivel ismertet meg hétről hétre.
Gerinctorna szerdánként 16.30 órától az emeleti Tanácsteremben Máger Ágnes
vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!
Konfirmációi előkészítő péntekenként 16 órától az emeleti Tanácsteremben.
Ifjúsági óra minden pénteken 16 órától a földszinti bibliaórai teremben, ahol
izgalmas témák keretében beszélgetünk a keresztyén élet alapjairól.
Felnött keresztelői-konfirmáció felkészítést indítunk, melyre lehet jelentkezni. Az
alkalmak időpontja a jelentkezőkkel lesz egyeztetve.
Facebook elérhetőségünk: Miskolci Belvárosi Evangélikus Gyülekezet
YouTube elérhetőség: Frigyes Sándor (igehirdetések, előadások, gyerekanyagok)
Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal:
keddtől péntekig 9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00
Tel/fax: 46 505-726
Gondnoki Hivatal: keddtől péntekig 9.30 – 12.00 és kedden 15.00 - 17.00
Tel/fax: 46 505-727
Temető Gondnokság: keddtől péntekig 9.00 – 12.00 és kedden 12.00 – 14.00
Tel: +36 20-824-39-76

