KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az
elveszettet. Lk 19,10
"Úgy vélem, különösen szép lesz ez a Karácsony. Pont azért, mert
a külső gondok ezúttal nincsenek tekintettel erre, ki fog derülni,
a lényeg önmagában vajon elegendő-e számunkra. Korábban
annyira szerettem ajándékokat kigondolni és ezekről
gondoskodni; de így, hogy semmink sem maradt, amit
adhatnánk, annál fényesebben ragyog az ajándék, amit Krisztus
születésében Isten készített számunkra. Minél üresebb a kezünk,
annál inkább felismerjük, mit akart mondani Luther utolsó
szavaival: "Koldusok vagyunk, ez így igaz"; minél szegényesebb a
lakhelyünk, annál jobban megértjük, hogy szívünknek Krisztus
szállásává kell válnia ezen a Földön. Hadd menjünk így a
Karácsony ünnepe felé, bármiféle kétségbeesés nélkül, sőt annál
teljesebbabizalommal!"
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) mártírsorsú evangélikus lelkész levele
feleségének 1943 decemberében a tegeli börtönből.

Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket és boldog, békés újesztendőt kívánnak
a Gyülekezet Lelkészei és Vezetősége!
Istentiszteleteink:
Közel 500 évvel ezelőtt 1517.október 31-én szögezte ki Luther Márton a
wittenbergi Vártemplom kapujára a híressé vált 95 tételét. Ezzel indult el
az egyház megújításának (reformációjának) története, melyből később
megszületett az Evangélikus Egyház, amelynek tagjai vagyunk. Egyházunk
tanításának középpontjában egyedül a Szentírás áll, melynek útmutatása

december 04.
december 11.
december 18.
december 24.
december 25.

szerint próbálunk élni a hétköznapokban. A fenti képen Luther Mártont
láthatjuk feleségével Bóra Katalinnal és gyermekeivel Karácsonykor.

december 26.

11.00 Családi istentisztelet (születésnaposok és
névnaposok köszöntése)
11.00 Istentisztelet úrvacsoraosztással
t
11.00 Istentisztelet
16.00 Szentesti istentisztelet
11.00 Karácsony ünnepi istentisztelet a gyerekek
szolgálatával, amit úrvacsoraosztás követ
11.00 Karácsony 2. napi istentisztelet és
úrvacsoraosztás

december 31.
január
01.
jan u ár
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17.00
11.00
11.00
11.00

Óév esti istentisztelet
Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
Vízkereszt ünnepi istentisztelet
Családi istentisztelet

Tiszaújvárosban december 11-én 16 órakor lesz istentisztelet a
református templomban.
Bibliaóra – minden kedden 17 órától. Az idei év témája:
Rendszeres teológia közérthetően, avagy Amiről a Biblia beszél a
ma emberének.
Bibliaórások Karácsonya - december 13-án 17 órától.
Gyülekezeti "tornaóra" minden korosztály részére szerdánként
16.30-tól az emeleti Tanácsteremben Máger Ágnes vezetésével.
Énekkari próba - minden csütörtökön 17 órától.
Gyermek hitoktatás - minden vasárnap 11 órától az istentisztelettel
párhuzamosan óvodás és iskolás korosztály számára. Dec. 11-én
9.30-tól gyerek-csendesnap lesz karácsonyi ajándékkészítéssel.
Konfirmációi oktatás - péntekenként 16 órától.
Ifjúsági óra - minden pénteken 16 órától a már konfirmált fiatalok
részére.
December 18-án 16 órától lesz templomunkban a gyülekezet
Luther kórusának karácsonyi koncertje. A belépés díjtalan!
Gyülekezeti kirándulás december 17-én szombaton Budapestre.
(A Betlehemi Csillag története a Planetáriumban és a Budapesti
Ádventi Vásár a programja) - Útiköltség és belépő: 5500 Ft/fő

Alkalmainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik anyagilag
támogatták gyülekezetünket és egyházunkat. Köszönet azoknak
akik egyházfenntartói járulékot fizetnek, hogy gyülekezetünk
létezzen. Köszönjük azoknak akik még adományt is adtak
templomunk hangosítására… Köszönjük az alapítványunkra
utalt 1%-ot és az Országos Egyháznak (Budapest) felajánlott
személyi jövedelemadó 1%-át.
Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák anyagilag
gyülekezetünket akár csekken történő, vagy költség nélküli
személyes befizetésükkel, vagy átutalással. OTP számlaszámunk:
11734004-20010654. Kérésre, szívesen küldünk csekket.
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
Egyházunk Központjának, melynek technikai száma: 0035.
Honlapunk: 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 kedd
12.00 –14.00
Tel: +36 20-824-39-76

