„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és
megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10)

Hírlevél

2022. július 3.
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap

„Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert
megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet előbb őt káromló,
az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert
hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám a mi
Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd,
és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a
bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam,
hogy Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét
példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az
örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek
tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.”
(1Tim 1,12–17)

Ébresztő gondolatok
Isten szemében nincs elveszett ember. Pál apostol számára ez nem elmélet,
hanem a saját életpéldáját olyan erősnek tartja, hogy az bátorítást jelenthet
mindenkinek. Ha a legádázabb keresztényüldözőt is apostollá tudta tenni,
akkor velem is van terve, és azt véghez is tudja vinni.
dr. Tóth Károly

Megkereszteltük
 Kazári Áron és
 Tóka Leó kistestvérünket.

Megáldottuk:
 Pap László és Stinner Zsuzsanna testvérünk házasságkötését.

Eltemettük
 Pfandler Györgyné született Lacsnyi Erzsébet 66 évet élt testvérünket és
 Vig István 66 évet élt testvérünket.

Elhunyt:
 Sift Tivadar testvérünk 86 éves korában.
Búcsúztatója július 9-én, szombaton 10 órakor lesz templomunkban.

Gyülekezeti alkalmaink

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni harmadik vasárnapon 8 órakor magyar

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor táborzáró gyerek-istentisztelet a
nagyteremben. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – a
Primavera kórus és a MusiColore énekegyüttes énekével és csatlakozó
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet a
kórházkápolnában.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
• Július 10-én, a Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű úrvacsorás
istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – személyes igei áldással és csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor
gyerek-istentisztelet – kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.

• Július 11. hétfő és 15. péntek között finnországi testvérgyülekezetünkből,
Seinäjokiból lesz vendégünk egy ifjúsági csoport.

• Július 13. és 17. között Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó Gyulán.
• Július 14-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
• Július 17-én, a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon 8 órakor magyar

nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 órakor gyerekistentisztelet – kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor
úrvacsorás istentisztelet Balfon.
•
•
•
•
•

Deutschsprachige Gottesdienste

Sonntag, 3. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 7. Juli, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Gerda Haffer-Hochrainer
Sonntag, 10. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter
Donnerstag, 14. Juli, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Pfr. Frank Lissy-Honegger
Sonntag, 17. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Elfi Fiedler
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