
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emberi kérdés – jézusi válasz… 

 

Igénk közvetlen összefüggésében egy törvénytudó felteszi Jézusnak a hivő em-

ber örök kérdését: „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus 

csodálatos „pedagógiával” elvezeti a válaszhoz: „Mi van megírva a törvényben? 

Hogyan olvasod?” 

Olyan ember fordul a Mesterhez, akinek van vallási előélete, aki tudja – nagyon 

is tudja – mit ír a törvény. Igénk címzettjei tehát mi, ma élő keresztyének va-

gyunk. 

Ma talán így fogalmazhatunk: hogyan találom meg életem érelmét? Hétközna-

pok harcaiban sokszor csak sodródva, kiszolgáltatva eseményeknek megtaláljuk-e 

azt, akibe kapaszkodhatunk? Adhat-e hivatás, család, életszínvonal elegendő biz-

tonságot és bizonyosságot? 

Isten üzenetében, törvényében és szeretetének örömhírében találhatjuk meg a fe-

leletet. 

Az üdvösség útját, az élet értelmét igénk az Isten- és emberszeretet összekapcso-

lásában adja meg. 

Istenhez nem a vallásosság jócselekedetei, hanem a hit vezet el bennünket. „Fel-

felé”, a hozzá vezető út a hit és szeretet útja. A hitben, a bizalomban kimondott 

Igen. Igen, mert Ő van. Nem távoli bolygókon, kiismerhetetlen ködben, hanem 

mellettünk, értünk van. Ő az „itt vagyok!” Igen, mert Ő az Atya, aki hazavárja el-

csavargott gyermekét, a Pásztor, aki keresi az elkóborolt egyet is, a nagyvonalú 

Gazda, aki elengedi a megfizethetetlen adósságot is. Igen, mert Ő a szikla, melyre 

lehet „életházat” építeni, Ő a Fény, mely a mulandóság sötétségén át is utat jelöl. 

Ő az Erő, mely felemel és megtart. 

X. évf. 02. szám 

2001. Február 

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szí-

vedből, teljes lelkedből, teljes erődből és tel-

jes elmédből, és felebarátodat, mint maga-

dat.” Lk 10,27. 
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Hogy adhatjuk vissza mind azt a jót, mit Tőle kapunk? 

Az emberhez a szeretet és a jócselekedet vezet. Istennek nincs szüksége a mi jó-

cselekedeteinkre. Az Istennél megtapasztalt új életrend arra ösztönöz, hogy a tel-

jes lényünkkel való Hozzáfordulásunk gyümölcse legyen a jócselekedet, amivel 

felebarátunkat segítjük. Önzésünket az égi irgalom törheti át, formálhatja szolgáló 

szeretetté. 

Jézus így válaszolt a kérdezőnek: „Tedd ezt és élni fogsz!” 

 

Laborcziné Sztankó Gyöngyi 

 

 

Tájékoztató a 2001. január 28-i képviselő-testületi  

és presbiteri ülésről 
 

- Bozorády Zoltán esperes ismertette a 2001. évi lelkészi munkatervet. 
 

- A testület megválasztotta az Egyházközség pénztárosát. E tisztséget 

Czékmann Istvánné tölti be 2001. február 1. napjától, négy órás munka-

időben, a próbaidő 2001. április 30-ig tart. 

 

- Megválasztotta a Testület egyházközségi jegyzőnek hatévi időtartamra 

Vargáné Szuhánszki Erzsébetet. 

 

- Tájékoztatta a Képviselő-testületet Demcsákné Barczó Ildikó másodfe-

lügyelő a 2001. évi felújítási munkálatokról. 

 

- Egyebek között került sor Simon Györgyné delegálására a Luther Már-

ton Kollégium Igazgató Tanácsába, aki a gyülekezetünket fogja ott kép-

viselni. 

 

Isten gazdag áldását kérem minden Testvérem életére. 

 

Dr. Bodnár Zsolt 

felügyelő 
 
 

„ Meg kell írni ezt a jövő nemzedéknek,  
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 hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép.” 

(Zsolt.102,19)  
 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK RÖVID TÖRTÉNETE 

1. rész. 

A kezdetek 
 

A 18. század közepén Nyíregyháza jelentéktelen falu volt, gróf Károlyi és bá-

ró Palocsay családok birtokában. Lakosai a földművelésben ügyetlenek, törvényes 

dolgaikban restek voltak, az uraságoknak járó fejadót pedig rendszertelenül fizet-

ték. Károlyi Ferenc gróf hosszas fontolgatás után, új telepesek idehozatalával 

akart javítani az áldatlan helyzeten. Az 1752. április. 19-én megtartott közgyűlés 

elé terjesztette azon szándékát, hogy ide új „iparkodóbb” lakosokat akar hívni. 

Kérése először aggodalmat váltott ki a többi földbirtokosból, de amikor Károlyi 

„betsületére fogadta”, hogy a vármegye jobbágyai közül egyet sem fog elcsábíta-

ni, akkor jóváhagyást nyert terve. Végül 1753. áprilisában lett közhírré téve a 

szomszédos megyékben a betelepülés lehetősége. 
 Hogyan jutott el ez a hír Békés megyébe? Történt, hogy Károlyi gróf Hódme-

zővásárhelyen járt, s visszafelé Szarvason váltott lovakat. Miután volt egy kis ide-

je, magához hivatta a város több gazdáját, és előadta nekik terveit, ecsetelve a 

várható előnyöket. Megígérte az evangélikus hitű gazdáknak, hogy közbenjár sza-

bad vallásgyakorlásuk ügyében, lelkészt tarthatnak, egyházi épületeikhez ingyen 

fát ad nekik. 

 Tetszett a javaslat a gazdáknak, és nemsokára ezután közakarattal nemes Petri-

kovits Jánost küldték el a grófhoz Nagykárolyba a részletek tisztázására. 

 Útja sikeres volt, küldetését becsülettel teljesítette, így 1753 nyár végén 300 

gazda, Békés megye öt településéről elindult az új haza, Nyíregyháza felé. 

Családjaikat még nem hozták, csak mezőgazdasági eszközeiket, hogy az őszi ve-

tést már elvégezhessék. A jólelkű Károlyi gróf kölcsön vetőmaggal is ellátta őket, 

így reménykedve tekintettek az új tavasz felé, melytől sorsuk jobbrafordulását 

várták… 

(Forrásmunka: A Nyíregyházi Evangélikus Eklézsia története 1841. kézirat) 

 

Demcsákné Balczó Ildikó 

 

Találkozásom Jézussal 
 

Evangélikus kántortanító hetedik gyermekeként születtem. Gyermek és ifjúkoromat két 

oldalról is sötét felhők árnyékolták. Öt éves kislánykoromban álltam először koporsó mel-
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lett, amikor teológus mostohabátyám - édesapám első feleségének, aki korán elhunyt -, 

édesanyámtól felnevelt fia tetanuszban egy hét alatt meghalt. Nehéz volt őt elveszíteni, 

mert nagyon szerettük egymást. Majd tüdővész söpört végig családunkon. Először 11 éves 

legkisebb bátyám, majd egyetlen nővérem és három bátyám halt meg rövid egymásután-

ban, huszonéves korukban. Átéltem mit jelent az élő Jézus ismerete nélkül, vigasz és re-

ménység hiányában, fiatalon temetni.  

Másik sötét felhő az volt az életemben, hogy édesanyám születésemtől epilepsziás volt. 

E betegség szörnyű sikolyai és rohamai kísérték fiatal életemet. 

Ezek következtében zárkózott, nem barátkozó, sötét látású, szomorú fiatal voltam. Hit-

oktatóm, konfirmáló lelkészem, az Egyetemi Luther Szövetség lelkésze kereső lelkemnek 

semmit nem tudtak adni szomorú kérdéseim megoldására. 

Bár Jézus kiválasztó kegyelme már gyermekkoromban, két irányban is megmutatkozott, 

ezeket én csak jóval később,- visszanézve értettem meg. Egyik, hogy egyedül én nem kap-

tam meg a tüdővészt. A másik, hogy 9 éves koromban kaptam az első bibliajelzőt. Ez egy 

virágcsokorral körülvett kereszt volt, rajta két szó: Enyém vagy! Így Jézus, szerető kezét 

már akkor rátette életemre. 

Majd két irányban kezdte meg „felébresztő” és megvilágosító munkáját életemben. 

Előbb az egyetemen, majd a rozsnyói ev. kereskedelmi középiskolában mellém adta az 

élőhitű, Jézust ismerő Rejtő Máriát, akinek bizonyságai, hívogató szeretete, imádságai 

mély nyomokat hagytak lelkemben. Ugyanakkor nyaranta részt vettem Turóczy püspök úr 

pedagógus evangélizációin, amelyeken az élő igehirdetés ébresztgetett és különösen tanít-

ványaimért imádkozó életre serkentett.  

Két rendkívüli imádságmeghallgatás maradt meg mélyen a szívemben. Alig pár évvel 

fiatalabb, túlkoros fiúkat is tanítottam, akik nem úgy figyeltek, ahogy szerettem volna, 

ezért egy éjszakát végigimádkoztam értük. Reggel az egész osztály halálos csendben, állva 

fogadott. Ők nem tudták miért, én boldogan éreztem az Úr imádságot meghallgató hűsé-

gét.  

Másik alkalommal diákevangélizáció volt iskolánkban. Utána vártuk diákjaink imád-

ságban való válaszát a hallottakra. Nekem különösen egy érdeklődő fiúnövendék volt a 

szívemben, akiért könyörögtem, bárcsak megszólalna. Abban a pillanatban hallottam ko-

moly imádságát. Majdnem sírtam örömömben, hogy az Úr ilyen közel van. 

Jézusról eddig, csak hallomásból voltak ismereteim, személyes találkozásom még nem 

volt Vele, Ő bűnösökhöz jött. Én a magam életében semmi bűnt nem láttam, hiszen szo-

morú fiatalságom teljesen távol élt minden világi szórakozástól. Így jutottam el fiatal ta-

nárként, az evangélikus egyházi ébredés keretein belül megindult, levelező bibliaiskola 

tagjaként, annak konferenciájára Fótra, 1948 augusztusában. Ott evangélizátoraink igehir-

detésein keresztül, a Szentlélek megvilágosított, hogy Isten minden parancsa ellen vétet-

tem. Ezt a bűntudatott annyira rámnehezítette, hogy a kárhozat szörnyű elveszettsége ne-

hezedett rám. Úgy éreztem, nem bírom ki, ha ezt a terhet le nem rakhatom. A késő esti 

órában Istennek áldott szolgája szeretettel végighallgatva gyötrődő bűnvallásomat, Jézus 

Krisztus engesztelő véréért hirdette számomra a bűnbocsánatot és feloldozott. Mély békes-

ség, csendes öröm töltötte be szívemet és életemet átjárta valami csodálatos Isteni szeretet. 

Isten szerető Mennyei Atyámmá lett. Ezzel az egész világ körülöttem új színt kapott. Ed-
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dig szokásom volt az akácfa lombját sétálva tépegetni, most, amikor kinyújtottam erre a 

kezemet, rögtön visszahúztam azzal: hogyan tépném le, amikor az én Atyám helyezte oda. 

Újjászületésem, azaz a Jézussal való személyes találkozás után, életem három irányban 

teljesen megváltozott. 

Először világosan megláttam, hogy édesanyám szörnyű betegsége -ha más néven is,- 

szerepelt a bibliában, és Jézus azt gyógyította. Ő ma is ugyanaz a hatalmas Úr. Ezért a 

legközelebbi rosszullétkor, amikor a roham indult volna, a szívem mélyéből kiáltottam Jé-

zushoz segítségért. A sikoly azonnal elhallgatott, nem lett roham. Ezt többször megtapasz-

talva, négyen elkezdtünk imádkozni édesanyám gyógyulásáért. Újjászületésemtől haláláig, 

egy és egy negyed éven át, soha többé nem volt rohama, Jézus tökéletesen meggyógyítot-

ta. Ez alatt az idő alatt pedig felkészítette mennyei országára. Ennek bizonyítéka volt te-

metésén a szívemet eltöltő, Istent dicsőítő öröm és az a tökéletes bizonyosság, hogy édes-

anyám Jézusnál van. 

Másik ajándéka a Jézussal való személyes találkozásomnak, hogy követelő, szigorú ta-

nárból, irgalmas szívűvé formált, aki a Jézustól kapott szeretettel a gyengékből is kihoz-

hatta a továbbjutáshoz szükségest. Jó volt Jézus bölcsességét igénybevéve tanítani, nevel-

ni, osztályozni még húsz éven át.  

Milyen ajándék volt a nehéz politikai évek alatt, amikor bizonyságot nem tehettünk, de 

imádságra csodákat éltem át, ahogyan Jézus nevelte tanítványaimat. Egy pici példa erre: 

Egyik osztályomban volt egy izgága leányom, akire folyton jöttek hozzám a panaszok. 

Komolyan kezdtem érte imádkozni. Rövid idő múlva a legtöbbet panaszkodó kartársnőm a 

következő kérdéssel jött hozzám: „Mit csináltál a Joliddal?”  Olyan lett, mint egy kezes 

bárány. „Csak” imádkoztam érte, feleltem csendesen. 

Harmadik áldott következménye volt a Jézussal való személyes találkozásnak, hogy 

szolgálatába fogadott. Mivel megbánhatatlan az Ő elhívása, most öregkorban is szolgála-

tában tart. Igei imádság és lelkigondozói szolgálaton át tisztogat és készítget az ajándékba 

kapott örökéletre, a Vele való együttlétre. Nem tudok eléggé hálát adni Neki és dicsőíteni 

Jézust az ajándékba kapott gazdag, boldog életért, amely beletorkollik az örökélet örömé-

be és békességébe. 

Urbán Erzsébet 

ny.gimn.tanár 

 

Sorozatot indítottunk „Találkozásom Jézussal” címmel. Várjuk azok bizonyságtételét, akik 

gondolataikat, tapasztalataikat –(névvel vagy név nélkül)- megosztanák a Hírmondó olva-

sóival. Rövid írásaikat a Szerkesztőség címére küldjék. (Luther tér 14. sz.) 

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium szeretettel várja az 

evangélikus szülők gyermekeinek jelentkezését az új tanévre 
 

A gimnázium továbbtanulási ajánlata a 2001-2002-es tanévre: 

 

Szak 

azonosító 

Osztály, tagozat Érintett korosz-

tály 
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01 Nyolcosztályos gimnáziumi képzést nyújtó osztály ált. isk. 4. osztály 

02; 03 Haladó angol- és németnyelvi emelt színtű osztály ált. isk. 8. osztály 

04; 05 Kezdő francia és olasz nyelvű, emelt szintű képzés ügyin-

tézői szaknyelvvel bővítve 

ált. isk. 8. osztály 

06 Számítástechnikai osztály, mely az ECDL vizsgára készít 

fel 

ált. isk. 8. osztály 

07 Általános tantervű gimnáziumi osztály ált. isk. 8. osztály 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

Nyelvtanulás: 

- Minden tanuló folytathatja az eddig tanult idegen nyelvet! 

- Ha valaki angolt és németet is tanult már legalább 2 évig, mindkét nyelvet tovább tanul-

hatja. 

- Folytatható az orosz nyelv tanulása is 

- Választható második idegen nyelv: francia, német, olasz 

Számítástechnika tanítás: 

- Minden elsős osztályban beindul a számítástechnikai oktatás 

- a számítástechnikai osztályban heti 4 órában 

Felvételi: 

- Minden jelentkezőnek van írásbeli felvételi és szóbeli elbeszélgetés 

- A teszt (60 perces) általános tájékozottságot, kommunikációs és logikai készséget mérő 

feladatokat tartalmaz magyar, történelem, biológia, földrajz és művészeti tárgyak kapcsán. 

- A haladó német- és angol nyelvi osztályba jelentkezőknek az adott nyelvből szóbeli fel-

vételi van. 

- Az írásbeli felvételikre külön értesítést nem küldünk 

a következő két időpont egyikén kell megjelenni: 

    március 7-én    1500 h. 

    március 12-én   1400 h. 

- A szóbeli elbeszélgetés időpontjáról értesítést küldünk. 

Jelentkezés módja: 

- Jelentkezési lap és lelkészi ajánlólevél beküldése március 1-éig 

- Javasoljuk legalább két osztály megjelölését iskolánkban 

- az osztályok kódjai járójelben az osztály előtt fentebb szerepeltek 

- iskolánk egyedi azonosítója: 033650 

Egyéb tájékoztatás: 

- telefonon:  410-032 

- személyesen: iskolavezetésnél bármikor 

 

Tar Jánosné 
   Igazgató 
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AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉLETÉBŐL 

 

 
❖ A januári utolsó nagy hajrá után zártuk a félévet. Nagy izgalom ez mindenki számára, 

mert gyerek munkáját bizonyítványban értékeljük. Sok szép eredmény született, de van 

ahol lehet és kell is javítani. Ez lesz a következő időszak feladata. 

❖ A nevelőtestület félévi értekezletén értékeljük az eddigi munkát, és az elemzések után 

tűzzük ki céljainkat. Újra és újra elölről kezdve , mindig fel-feltöltődve új erővel. 

❖ A jövő év elsőseire gondolva foglalkozásokat szerveztek az  alsós kolleganők az ovi-

soknak és szüleiknek. Nagy örömmel jöttek a gyerekek, ismerkedtek egymással, a taní-

tó nénikkel. A szülők részére előadást tartott Dr Madácsi Mária a Nyíregyházi Főis-

kola docense az iskolássá válás nehézségeiről. Azt szeretnénk, hogy azok a gyerekek, 

akik eljönnek ezekre a foglalkozásokra, már ne féljenek az iskolától, ne legyen ez ijesz-

tő számukra. 

❖ Teljes irammal folynak a versenyek, a levelezősök már több fordulót oldottak meg, 

de készülünk a Zrínyi matematika versenyre Vásárosnaményba, a Hunyadi napok-

ra, a városi fizika és kémia versenyekre. Reméljük a tisztes helytállást tanítványaink-

tól. 

❖ Megyei Fogászati vetélkedőn gyerekeink kiemelkedően szerepeltek, 26 tanulói munkát 

értékeltek kiválónak, közöttük Hajcsák Attila 5.b és Tóth Erika 5.a első helyezést 

értek el.  

❖ Február lévén víg mulatságok is várnak a gyerekekre a farsangi rendezvényeken. Az 

alsósok nagy titkolózással készülnek a jelmezversenyre, a nagyobbak már inkább a 

táncmulatságot, a DISCO-t  várják. 

❖ Nagy izgalommal készülünk arra, hogy iskolánk teljes létszámmal, különvonattal uta-

zik Budapestre. Megnézzük a Parlamentet, a koronázási jelképeket. Ez a rendezvé-

nyünk lesz a Millenniumi események méltó zárása. A legszebb magyar ereklyék meg-

nézése mellett kihasználjuk a lehetőségeket a főváros nevezetességeinek megismerésé-

re, múzeumok Nagy izgalommal készülünk arra, hogy iskolánk teljes létszámmal, kü-

lönvonattal utazik Budapestre. Megnézzük a Parlamentet, a koronázási jelképeket. 

Ez a rendezvényünk lesz a Millenniumi események méltó zárása. A legszebb magyar 

ereklyék megnézése mellett kihasználjuk a lehetőségeket a főváros nevezetességeinek 

megismerésére, múzeumok látogatására is. Reméljük, a látottakat jól fogják tudni 

hasznosítani tanulmányaikban a gyerekek. 

❖ Március 7-én nyílt napot tartunk a leendő elsősök számára. Mindkét iskolarészbe vár-

juk a gyerekeket és a szülőket. Nyílt órák lesznek: Báthory u. 30. és a Krúdy köz 2. 

szám alatt. Reméljük, hogy ez lesz az utolsó kettéválasztott helyszín, hisz teljes szí-

vünkkel készülünk a „régi- új” iskolánkba. 

Takács Ferenc  

igazgató 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 

 

Keresztelések:    " Az Úr ajándéka a gyermek..." 

Gál Angéla, Horváth Vilmos Antal, Elek Annamária, Vágner Dávid Zoltán, Makara Máté 

 

Házasságkötések:   " Amit Isten egybeszerkesztett...." 

Barta Tibor és Kresztyankó Timea, Horváth Zoltán és Radványszki Katalin, Vágner Zol-

tán és Suták Katalin 

 

Elhunytak:     " Én vagyok a feltámadás és az élet..." 

Povazsanyecz János 61, Kovacsics Gyula 64, Tornyai Dánielné Magera Julianna 66, id. 

Sramkó József 65, Hegedűs Zoltánné 92, Palitz Mihály 74, Bus László 58, Jámbor József 

64, Fábri Béla 65, Kiss József 71, Laczkószki Istvánné Szmolár Zsuzsanna 87, Nagy Mi-

hály 47, Gyureskó József 87, Tomasovszki Mihály 69, Kovács János 57, Kiss Józsefné Kis 

Etelka 85, Valu Józsefné Palicz Mária 69, Hudák Mihály 55, Leskó Andrásné Kapás Ilona 

60, Lakatos Zsuzsa 56, Dankó Mihly 65, Gyöngyösi János 76, Dr. Scharbert Tibor 68,  

 

 

Felhívás 
 

Kérjük testvéreinket, adójuk 1%-ával támogassák az evangélikus egyházat. Tech-

nikai száma: 0035 és a másik 1%-ot pedig adják oda valamelyik egyházi, gyüle-

kezeti vagy iskolai alapítvány céljaira. 

 

Kérjük híveinket, hogy adják tovább családban és ismerősi körben kérésünket. 

 

Alapítványi adószámok: 

Oktatási intézmények: 

 -„Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumért” 

  Adószáma: 18796104-1-15. 

 

 -„Alapítvány a Nyíregyházi Evangélikus Iskola támogatására” 

  Adószáma: 18797356-1-15. 
 

 

GYÜLEKEZETÜNK HÍREI 
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❖ Február 25-én vasárnap a Kistemplomban 17oo -órakor szeretetvendégséggel 

egybekötött zenés esti istentisztelet lesz. Közreműködik Megyer Lajosné Vilmi 

néni ének, ifj. Szitha Miklós marimbán /ütős hangszer/ 
 

❖ Elindult a Kistemplomban a 11 órai istentisztelettel párhuzamosan a gyermek-

bibliaköri foglalkozás. Elkötelezett és hozzáértő munkatársi gárda várja azokat 

a gyermekeket, akik szüleikkel, nagyszüleikkel együtt érkeznek az Isten Házá-

ba: Szakady Katalin, Melichné Szugyiczki Edith, Szmolár Tünde és Judit, Pe-

rényi Emese. 

 

❖ Elkezdődött a gyermekekkel való foglalkozás Szekeres bokorban is. Havonta 

kétszer jár ki Melichné Szugyiczki Edith a családoknál összejövő gyermekek-

hez. 
 

❖ Március 2.-án, -pénteken- 17oo-órakor a Rózsa u. 7 sz. alatti Baptista Imaház-

ba várnak minden érdeklődőt a Keresztyén Nők Ökumenikus Világimanapja 

alkalmából. 
 

❖ Március 3-án, szombaton, 163o órakor ifjúsági bibliaóra a gyülekezeti terem-

ben Wagner Szilárd teológus szolgálatával. 

 

❖ Március 4-én, vasárnap a Nagytemplomban 8oo és 10 oo órakor Wagner Szi-

lárd, a Hittudományi Teológia, V. évfolyamos hallgatója hirdeti az igét.  

Az offertóriumot a lelkészképzés céljaira továbbítjuk. 

 

❖ Március 4-én, -vasárnap- 17oo -órakor a Nagytemplomba várjuk gyülekeze-

tünk tagjait, és hívunk minden érdeklődőt az egyházzenei estre. 

Orgonál: Marosvári Péter adjunktus, aki a pécsi egyetem művészeti karán 

éneket és orgonát tanít. Vendégünk, a finnországi Pori városában hosszabb ide-

ig tevékenykedett orgonistaként. Személye ismert, több lemezfelvétel őrzi mű-

vészi munkásságát.  

Az est közreműködője: Laux Éva énekművész 

 

❖ Március 5-8-ig, a hétfőtől – csütörtökig tartó böjti sorozatra várjuk gyülekeze-

tünk tagjait. Az esti alkalmak 17oo –órakor kezdődnek a gyülekezeti teremben. 

Ne feledkezzünk el a hívogatás szolgálatáról! 
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❖ Március 11-én, -vasárnap- 17oo-órára ifjúsági istentiszteletre várjuk a fiatalo-

kat a gyülekezeti terembe. 

 

❖ Március 18-án, -vasárnap- 17oo-órára, a gyülekezeti terembe esti istentisztelet-

re hívjuk nyugdíjas és idős testvéreinket. 
 

❖ Március 19-23-ig, hétfőtől péntekig böjti sorozat lesz a Kistemplomban ven-

déglelkészek szolgálatával. 

 

Áprilisi előzetes: 

 

❖ Április 9-13-ig, hétfőtől péntekig nagyheti sorozat lesz a rozsréti Betlehem 

gyülekezeti házban vendéglelkészek szolgálatával. 

 
 

Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. 

Tel: 508-770 Fax: 508-777 

Hivatalos órák: Hétfőtől-péntekig 9-13 és 15-17 óráig 

szombaton: 9-12 óra között. 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Loós Tibor, Pelles Ferencné, Jármezei Ditta 

Felelős szerkesztő: Dr. Bodnár Zsolt 

Készült: OKTESZT kiadó nyomdájában 1300 pld.-ban. 


