KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
„A magasságokban dicsőség Istennek, és a földön békesség az Istennek tetsző
emberek között!”/Lk 2,14/

Az idei esztendő egyházunkban és gyülekezetünkben is a reformáció jegyében telt el.
1517. okt. 31-én Luther Márton kifüggesztette azt a 95 tételből álló vitairatát, amely az 500
évvel ezelőtt élő egyház hamis teológiai tanítását kérdőjelezte meg. Ezzel a tettével Luther az
emberek figyelmét a Szentírásra akarta irányítani. Ettől számítjuk a keresztyénségen belül az
evangélikusság létét. Többen úgy ismerik ezt a dátumot, mint egy új egyház alapítását, de
Luther valójában a régi megújítását akarta elérni. Az idei Karácsonnyal kapcsolatosan hadd
álljon előttünk néhány igei megtapasztalás Luthertől.
A Karácsonyt 500 évvel ezelőtt, Luther a családjával ünnepelte, ahogy a képen is láthatjuk.
Amikor felhangzik a "Dicsőség mennyben az Istennek" kezdetű ének, ki ne vágynak arra a
meghitt melegségre és szeretetre, mely még a képen keresztül is árad felénk.
Néhány idézet a reformátortól segítsen bennünket ehhez az érzéshez közelebb kerülni:
"Sok dolgot tartottam a kezemben és végül mind elvesztettem, de bármit amit Isten kezébe
helyeztem az még most is megvan."
"Hallgasd az evangéliumot! Az nem azt mondja mit kell tenned, hanem, hogy Jézus Krisztus
mit tett érted."
"Isten előtt nem a mi érdemeink tesznek szeretetre méltóvá, hanem azért vagyunk
értékesek, mert Ő szeret minket."
Kérjük támogassa egyházát jelenlétével, segítségével és anyagi támogatásával, hogy mi is
segíthessünk Önnek és Szeretteinek, azzal, ami nélkül élni nem lehet.
Ezzel a reménységgel várjuk alkalmainkra és kívánunk a Gyülekezet Vezetősége nevében:

Áldott Karácsonyt és Istentől áldott Boldog Új
Esztendőt!

Istentiszteletek:
december 03.

11.00

Családi istentisztelet (születésnaposok és névnaposok köszöntése)

december 10.

11.00

Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 17.

11.00

Istentisztelet

december 24.

11.00

Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ

december 24.

16.00 Szentesti istentisztelet

december 25.
december 26.

11.00 Karácsony ünnepi istentisztelet a gyerekek szolgálatával
amit úrvacsoraosztás követ
11.00 Karácsony 2. napi istentisztelet és úrvacsoraosztás

december 31.

11.00 Istentisztelet

december 31.

17.00 Óév esti istentisztelet

január

01.

11.00 Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással

jan u ár

06.

11.00 Vízkereszt ünnepi istentisztelet

jan u ár

07.

11.00 Családi istentisztelet

Bibliaóra – minden kedden 17 órától a földszinti Bibliaórai teremben.
Bibliaórások Karácsonya - december 19-én 17 órától a földszinti Bibliaórai teremben.
Gyülekezeti "tornaóra" minden korosztály részére szerdánként 16.30-tól Máger Ágnes
festőművész (presbiterünk) vezetésével az emeleti Tanácsteremben.
Énekkari próba - minden csütörtökön 17 órától az emeleti Tanácsteremben.
Gyermek hitoktatás - minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel párhuzamosan óvodás
és iskolás korosztály számára. Dec. 9-én szombaton 10 órától kb. 14 óráig gyerek-csendesnap
karácsonyi ajándékkészítéssel egybekötve.
Konfirmációi oktatás - péntekenként 16 órától a 12-18 év közötti korosztály részére.
Ifjúsági óra - minden pénteken 16 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak el a
keresztyén élet alapjai.
December 17-én 16 órától lesz templomunkban a gyülekezet Luther kórusának karácsonyi
koncertje. A belépés díjtalan!
Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hivatali órák:
Lelkészi Hivatal:
Tel/fax: 46 505-726

keddtől péntekig 9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00

Gondnoki Hivatal:
Tel/fax: 46 505-727

keddtől péntekig

9.30 – 12.00 és kedden 15.00 – 17.00

Temető Gondnokság: keddtől péntekig
Tel: +36 20-824-39-76

9.00 – 12.00 és kedden 12.00 – 14.00

