KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és
a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene, hogy
legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen
csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.

Wass Albert
"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem."
Jel 3,20

Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket és boldog, békés újesztendőt kívánnak
a Gyülekezet Lelkészei és a Vezetősége!
December 20-án 16 órától lesz templomunkban a gyülekezet Luther kórusának és a Fazekas
Nőikarnak a közös karácsonyi koncertje.
December 20-án 18 órától a Művészetek Házában, gyülekezetünk IHS újgenerációs dicsőítő
együttese és budapesti vendégelőadók közös karácsonyi koncertje lesz „Reménység”
címmel.
Mindkét alkalomra a belépés díjtalan!
Istentiszteletek:
december 21.

11.00

Istentisztelet Advent 4. vasárnapján

december 24. 16.00 Szentesti istentisztelet
december 25.

11.00 Karácsony 1. nap istentisztelet a gyerekek szolgálatával,
melyet, úrvacsoraosztás követ

december 26.

11.00 Karácsony 2. nap istentisztelet és úrvacsoraosztás

december 28.

11.00

december 31.

17.00 Óév esti istentisztelet

január

01.

11.00 Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással

január

04.

11.00

Családi istentisztelet

január

06.

11.00

Vízkereszt ünnepi istentisztelet

Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 07-én 16 órától Tiszaújvárosi református templomban– Istentisztelet úrvacsorával
december 14-én 10 órától az istentisztelet végéig (kb.12.30-ig) gyermek-csendesnap,
karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve.

Bibliaóra – Bibliai kalandozások minden kedden 17 órától a földszinti bibliaórai teremben.
Alkalmanként bemutatunk egy-egy bibliai könyvet és segítséget adunk megismerésében.

Énekkari próba - minden csütörtökön 17 órától az emeleti Tanácsteremben.
Gyermek hitoktatás - minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan óvodás és
iskolás korosztály számára. Ez kiválthatja az iskolai Hit és erkölcstan tantárgyat is.

Konfirmációi oktatás - 12-18 év közötti korosztály részére péntekenként 16 órától.
Ifjúsági óra - minden pénteken 14 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak el a
keresztyén, boldog és teljes élet alapjai.
Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik nehéz anyagi terheik mellett is támogatták
anyagiakkal gyülekezetünket és egyházunkat, akár pénzbeli konkrét adományaikkal, akár az
alapítványunkra utalt második 1%-kal, akár személyi jövedelemadójuk 1%-ával Országos
Egyházunkat.
Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák gyülekezetünket vagy csekken történő, vagy
költség nélküli személyes befizetésükkel, vagy átutalással. OTP számlaszámunk: 1173400420010654. Kérésre, szívesen küldünk csekket.
Köszönjük az alapítványunkra befizetett adományokat is.
Kérjük, adója második 1%-ával támogassa gyülekezetünk alapítványát.
Alapítványunk neve: Erős vár a mi Istenünk; adószáma 18437791-1-05;
OTP számlaszáma: 11734004-20448860, melyre a befizető minden befizetett összeg után
adójóváírásra jogosult. Jövőre is, aki teheti, kérjük, jövedelemadója 1%-át ajánlja fel
Országos Egyházunknak, melynek technikai száma: 0035.
Gyülekezetünk honlapja: www.lutheran.eu és www.miskolc.lutheran.hu

Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal:
keddtől péntekig 9.30 – 12.00
Tel/fax: 46 505-726 vagy +36 06 20 824 32 22
Gondnoki Hivatal:
keddtől péntekig 9.30 – 12.00
Tel/fax: 46 505-727 vagy +36 06 20 620 29 22
Temető Gondnokság: keddtől péntekig 9.00 – 12.00 és kedden 12.00 – 14.00
Tel: +36 20-824-39-76

