
SZÓLNUNK KELL!

Idén a fenti mondat a májusi havi igénk. Egy ókori király – Lemúél – 
tanulta anyjától, és jegyezte meg. Az anyai tanács – több más bölcses-
séggel együtt – az uralkodói felelősség gyakorlására vonatkozott: ho-
gyan védelmezze a király a kiszolgáltatottakat, akik nem tudnak szólni 
magukért, és akiket jogtalanul hurcolnának kínzóik a vesztükbe! Min-
ket vajon mire tanít és figyelmeztet ma – Pünkösd küszöbén – ezzel az 
igével az ÚR? Mikor, hol, kikért és hogyan kell szólnunk és cseleked-
nünk? A kérdést nem háríthatjuk el magunktól azzal, hogy „mi nem va-
gyunk királyok”...Hiszen, ha Isten Szentlelke az Úr Jézus Krisztusban való hit lángját meg-
gyújtotta a szívünkben, akkor ránk is igaz: „Ti azonban választott nemzetség, királyi pap-
ság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak,  
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2,9).

Emlékszem arra a pilisi idős férfira, akit hosszú éveken keresztül ápolt felesége és csa-
ládja. Nem volt néma, de agyvérzése következtében csak annyit tudott mondani: „Jajajaja-
jaj”. Családtagjai a hanghordozásából igyekeztek kitalálni: fáj valamije, vagy éppen meg-
köszön valamit. Aki teljesen néma, még ennél a betegnél is kiszolgáltatottabb. Egyáltalán 
nem tudja megmondani, hogy mi a baja, s nem tudja érthetően kifejezni örömét sem. Nem 
tud segítséget kérni, és védekezni sem tud, ha bántják, vádolják, vagy gúnyolják. Imádságát 
sem tudja kimondani...

Aztán van úgy, hogy valaki tudna beszélni, mégis elnémul. Mert sokkolja az, ami törté-
nik vele. Mert elnémítja a félelem. Mert érzelmi, lelkiismereti zsarolással – vagy éppen ve-
réssel – olyan nyomás alá helyezték, hogy szólni sem tud. Lehet, hogy mi is voltunk ilyen 
némák már! Az ilyen elnémult emberért nem könnyű szólni sem. Olykor egyenesen veszé-
lyes! Annak idején egy részeg embert próbáltam hazafelé támogatni a pilisi vasútállomás-
ról, amikor a sötét utcán belekötöttek. Aztán én kaptam helyette az irtózatos pofont, amikor 
szót emeltem érte... Máskor két részeg nyáregyházi kerékpáros támadt rá arra a motorosra, 
aki nem tudta kikerülni őket.

Nyisd meg szádat a némáért, a mulandó emberek ügyéért!
(Péld 31,8)XXII. évf. 5-6. szám

2013. május-június
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Csak az idősebbet tudtam visszatartani, hogy legalább ő ne rugdossa az árokba került sze-
rencsétlen embert, akivel a fiatalabb kegyetlenül elbánt. Akkor az ÚR megmentett attól, 
hogy én is kapjak a rettenetes rúgásokból...  Ezek olyan helyzetek voltak, amelyekben – 
mert ott voltam – nem tehettem, hogy ne szóljak! (Természetesen a rendőrőrsön is tanús-
kodnom kellett az utóbbi ügyben.) És úgy kellett szólnom, mint aki Jézus Krisztus megvál-
tott tulajdona vagyok. Félek, hogy ma ugyanilyen esetben gyáva volnék. De hát akkor is az 
ÚR őrzött és az Ő Lelke bátorított!

Létezik azonban olyan eset is, amikor azért néma valaki, mert démoni kényszer forrasztja 
torkára  a  szót.  Minden emberi  fenyegetésnél  rettenetesebb ez  az  ördögi  szorítás!  Jézus 
Krisztus Urunk gyógyításai között azonban ilyenről is olvasunk: „Egyszer azután egy néma 
ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma” (Lk 11,14). Persze, az is 
lehetséges, hogy köznapi értelemben nem néma valaki, sőt éppenséggel beszédes, de Isten-
hez nem tud szólni! Ó, de sok ember van ilyen kényszeres némaság alatt, mert okkult prak-
tikákba keveredett! Ide tartozik mindenféle babonás hiedelem, varázslás, jóslás, bálvány-
imádás és szellemidézés, Isten igéjével ellentétes kultusz és titokzatos erőkkel való kapcso-
latkeresés, mágikus gyógymód és az ember józan értelmét kikapcsoló meditációs technika. 
Bizony, szólnunk kell az ilyen igézet alá került emberekért: leleplezve a baj gyökerét, és 
hirdetve nekik, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus meg tud szabadítani a go-
nosz markából, mert az Ő bűntörlő vére megsemmisíti a Sátán jogait. Ne feledjük azonban: 
„a mi harcunk nem test és vér ellen folyik” (Ef 6,12)!

Amikor az ilyen igézet alá került ember rádöbben, hogy mibe keveredett, és megpróbál 
az élő Istenhez kiáltani, éppen akkor fordul elő sok esetben, hogy úgy érzi: lebénul a nyel-
ve, szinte megfullad és elönti a forróság... Nem tud megszólalni! Nekünk kell szólni érte Is-
ten előtt is, a Szentlélek vezetése szerint, az Úr Jézus nevében kegyelmet és szabadítást kér-
ve: hogy megtörjön a némaság kényszere, és az Úrhoz menekülhessen, nála oltalmat és éle-
tet találjon a kiszolgáltatott ember!

Adámi László

EMLÉKEZÜNK!

Immár kétszázhatvan éve,
Békéscsaba tirpák népe
szaporodott: így több család,
elhagyta meghitt otthonát.
Szekereken nagy útra kelt,
Nyíregyházán, új honra lelt.
felépítette otthonát,
lelki házul: kis templomát.
Múltak évek, évtizedek,
keletkeztek kis szigetek,

város körül, bokortanyák,
takaros házak, iskolák.
Gyermekáldás, mint eső hullt,
templom,  már  szűknek  bizo-
nyult.
Emeltek hát szebbet, nagyot,
mocsár fülé, kőtemplomot!
Város és a tanyák népe,
abba vonul, hétről – hétre.
Az ősi tirpák nemzedék,
test – ruháját, letette rég.

Azóta tart síri álma,
feltámadás napját, várva!
Őseitek nem henyéltek,
tanyát, földet hagytak néktek.
Jelesül: e szép templomot,
benne: igei harmatot.
Az üdítse lelketeket,
így boldogan mehessetek
át, e múló földi téren,
vár rátok az égi Éden!

Pecznyík Pál (Celldömölk) 2013. V. 18-ára írta
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A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSE ÉS ZÁRSZÁMADÁSA

T é t e l e k  m e g n e v e z é s e  (ezer Ft-ban)
2012. év 

Költség-ve-
tése

2012. év
Zárszám-

adása

2013. év Költ-
ségvetése

BEVÉTELEK
901 Gyülekezeti tagoktól 24.300 20.124 22.251
902 Továbbítandó gyülekezeti tagoktól 2.073 2.460 2.547
903 Gazdálkodásból 2.850 4.026 6.030
904 Belső egyházi forrásból 700 1.000 3.395
905 Külföldi egyházi forrásból 0 0 2.700
906 Központi támogatás 110.219 105.260 114.477
907 Külső támogatás 99.108 155.448 29.126
908 Átfutó tételek 3.093 3.708 4.633
909 Rendkívüli bevételek 2.400 4.912 1.000
Bevétel összesen 244.743 296.938 186.159
*** Állami normatíva Ált. Isk. és Óvodának -86.615 -86.545 -90.000
Egyházközség bevétele 158.128 210.393 96.159
*** Pénzeszköz (nyitó) 63.789 63.789 13.947
Bevétel mindösszesen 221.917 274.182 110.106
KIADÁSOK
501 Illetmények 20.672 19.944 22.113
502 Törvényes terhek 4.503 5.477 6.260
503 Dologi kiadások 9.512 9.490 9.830
504 Más egyházi szervnek 87.736 87.275 94.459
505 Továbbítandók 2.073 2.480 2.547
506 Bérleti díjak 0 0 0
507 Javítás, karbantartás, tatarozás 110.115 169.312 6.817
508 Új létesítmények 56.805 36.338 44.569
509 Felszerelés pótlása 2.241 2.817 806
510 Gépjármű költség 0 0 1.216
511 Segélyek 1.467 1.545 50
512 Egyéb kiadás 5.140 3.617 3.380
513 Leltári tárgyak beszerzése 0 0 0
514 Rendkívüli kiadás 8.268 8.485 8.059
Kiadás összesen 308.532 346.780 200.106
*** Állami normatíva Ált. Isk. és Óvodának -86.615 -86.545 -90.000
Egyházközség kiadása 221.917 260.235 110.106
*** Pénzeszköz (záró) 0 13.947 0
Kiadás mindösszesen 221.917 274.182 110.106
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NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2012.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA, ÉS 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

A 2012-es év a gyülekezet bevételeit és kiadásait tekintve a rekordok éve volt.
Befejeződött a Közép utca 1. szám alatti ingatlanon épült új óvoda beruházása. Megvalósulha-

tott a Luther tér 12. szám alatti parókia belső felújítása, az udvar térburkolata, és a Luther tér 12 - 
13. szám alatt található lakások utcai homlokzata. A műemléki környezetben megújult  parókia 
ékessége a Luther térnek.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy az ellenőrzések során, mind a Magyar Gazdaságfejlesz-
tési Központ (MAG Zrt.) ellenőrei, mind a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztályáról kirendelt 
személyek elismerésüket fejezték ki.

Nem szeretnénk megfeledkezni a Mandabokorban épült Közösségi Házunkról sem. 2013-ban 
teljes erőnkkel, és a rendelkezésre álló anyagi javakkal azt folyamatosan szeretnénk működtetni.

Mindezekkel együtt a 2013. évi költségvetést a túlélés évének nevezzük. Sajnálatos módon év-
ről-évre fogy a gyülekezet, és ezzel együtt a teherbíró képessége is.

A megoldás valószínű nem egyszerű, de néhány fontos dolog vitathatatlan:  az imádság, az 
odaszánt hiteles élet, és megbecsülése azoknak, akik támogatják gyülekezetünket. 

Szeretnék Istennek hálát adni gondoskodó szeretetéért, és nem utolsó sorban köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik imádságos szeretettel gondolnak gyülekezetükre, és azt anyagi javakkal is 
támogatják.

Összeállította: Veres Jánosné gazdasági vezető

75 ÉVE HALT MEG KRIEGER MIHÁLY LELKÉSZ

1938.  április  6-án  Bertalan  Kálmán egyházfelügyelő  megrendült  szívvel  tett  jelentést  a 
képviselő testület felé a halálhírről: „Krieger Mihály lelkész elhalálozása rendkívül nagy csapást 
jelent  az  egyházra  nézve.  Az  elhunyt  nem  csak  hűséges  lelkipásztora  volt  a  nyíregyházi 
egyházközségnek,  hanem minden  hívő lelkéhez  annyira  hozzánőtt  szeretetreméltó  egyénisége, 
hogy elvesztése pótolhatatlan űrt hagyott maga után...”
Ki is volt Krieger Mihály, milyen szolgálatot töltött be gyülekezetünkben?

1885-ben született a felvidéki Selmecbányán, Krieger Mihály és Jakoby Ágnes fiaként.
Nyíregyházára  először  ideiglenes,  majd  1909.  augusztus  4-ei  hatállyal  véglegesített 

segédlelkészként került szolgálatba, mivel „kötelességeit lelkiismeretes pontossággal, s az egyházi 
elöljárók és hívek megelégedésére teljesíti...” Az 1911 év májusában beiktatott  Geduly Henrik 
mellé püspöki másodlelkészi állást szerveztek, melyre az 1911. június 11-én megtartott templomi 
közgyűlésen „egyhangú lelkesedéssel” őt választották meg.

Hűséges szolgálatára jellemző, hogy ő szorgalmazta először a tanyán élő hívek látogatását, 
lelkigondozását.  Nagy  munkabírására  utal  az  a  tény,  hogy  a  halála  előtti  1937.  évben 141(!) 
temetést végzett. Fiatalon, 53 évesen hívta haza szolgáját az Úr.

Befejezésül  Vietórisz  István búcsúszavaiból  idézek:  „...  a  legnehezebb 30 év alatt  Krieger 
Mihály olyan páratlan lelkiismeretességgel töltötte be hivatását, olyan hűségesen sáfárkodott az 
egyház anyagi és erkölcsi javaival, hogy arra igen kevés hasonló példát találni...”

Legyen áldott az emléke! Leányági leszármazottai közül többen Nyíregyházán élnek.

Levéltári jegyzőkönyvek alapján összeállította: Demcsákné Balczó Ildikó
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FELSZENTELTÉK AZ IMAHÁZAT MANDABOKORBAN

(További fotók a gyülekezet honlapján: http://nyiregyhaza.lutheran.hu láthatók)
Mondhatni, rekordgyorsasággal készült el a Nyíregyháza – mandabokori többfunkciós közösségi ház. 

Az alapkő múlt év szeptemberi letétele után hét hónappal az épület már áll, és használatra kész. A 2013.  
április 27-ei szentelés szolgálatát az egyházkerület püspöke, dr. Fabiny Tamás végezte, aki igehirdetésé-
ben 1Krón 29,1 alapján szólt: „...a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a ház, hanem az Úr Is-
tené.”

Többfunkciós, integrált közösségi ház, imaház vagy épület, vagy Isten háza, a szeretet háza – sokféle-
képpen nevezhetjük (és kell is nevezni az uniós támogatás miatt) az új épületet. A mandabokorban és kör-
nyékén élő evangélikusok számára ez lesz a templom, ahol azonban nemcsak a vasárnapi istentisztelet ke-
retében fognak összegyűlni, hanem hét közben is: a közösségi lét megélését és erősödését szolgáló alkal-
makon, fiatalok, és idősebbek is. A homlokzaton a kereszt és a Luther-rózsa, a belső tér „Isten szeretet” 
felirata mindenesetre mindig ott lesznek, és irányt mutatnak.

Az ország számos pontjából érkező mintegy négyszáz fős ünneplő gyülekezet zsúfolásig megtöltötte a 
belső teret, a belső udvart és még a felállított sátrat is. Püspök úr mellett a liturgiában a szórvány egykori, 
illetve jelenlegi lelkésze segédkezett: Bozorády Zoltánné és Zsarnai Krisztián. A hangszer mögött dr. Ko-
vács László Attila, az egyházközség igazgató lelkésze ült, akinek szolgálatát hegedű és trombita egészítet-
te ki. A köszöntések sorából a kicsinyek is kivették részüket: a mandabokori önkormányzati és a nyíregy-
házi evangélikus óvoda gyermekei. A gyülekezeti tagok versekkel, a nyíregyházi kórus énekkel, a lelkes 
asszonytestvérek 118 tojásból sütött könyv alakú tortával, Zsarnai Krisztán lelkész és felesége, Nóra pe-
dig közös énekkel tették meghitté az ünnepet, amelynek minden mozzanata Istent dicsőítette és neki adott 
hálát. A liturgia végén lezajlott keresztelő is azt üzente, hogy a lélekmentő munka már folyik a gyüleke-
zetben, és a növekedés is valóság.

Közben a még nem belakott udvaron – ahol a jövőben sportpályákat alakítanak ki –, az önkéntes fel -
ajánlásoknak  köszönhetően  négy  bográcsban  főtt  a  vendéglátáshoz  a  babgulyás  és  a  báránypörkölt, 
amelynek fogyasztásához egy fa elültetése után nekiláthatott a vendégsereg. Joggal mondhatjuk, hogy a 
püspök ültette, a lelkész öntözte, a növekedést pedig Isten adja. Ekképpen legyen a mandabokori közös-
ség életében és szolgálatában is!

Horváth-Hegyi Áron

http://nyiregyhaza.lutheran.hu/
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„EMBERÉ A MUNKA, ISTENÉ AZ ÁLDÁS”

Lélekben – az alapkőletétel óta – készülünk imaházunk felszentelésére. Nagyon vártuk a napot, 
amikor hálát adhatunk Istennek a befejezett munkáért.

Az ünnepi istentisztelet előtt két héttel, amikor együtt volt a gyülekezet, számba vettük a reánk 
váró feladatokat, és egymás között elosztottuk a tennivalókat. Igen sok felajánlás érkezett nem-
csak a helybeliektől, hanem a távol lakóktól is és nemcsak az V. sz. körzethez tartozóktól. Fel-
emelő érzés volt együtt készülődni erre a rendkívüli alkalomra. Jó volt látni, hogy a fiatalok, de 
még a gyerekek is kivették részüket a munkából.

Hálát adunk az Úrnak, hogy „szíveket indított” az önkéntes szolgálatra, és az anyagiak felaján-
lására. Köszönjük, hogy oly sokan osztoztak a mandabokoriak örömében. A terv nem valósulha-
tott volna meg Zsarnai Krisztián és felesége áldozatos munkája nélkül.

Itt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában segített és támogatta 
az imaház létrejöttét.

„Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Is-
tennek őáltala” (Kol 3,17).

Barta Mihályné
presbiter

ANYAKÖNYVI HÍREK

Keresztelések: „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom…”

Harman Boglárka, Czinkovszki Szabolcs, Kopacz Liliána, Melczer-Rákos Tamara, Pa-
licz Áron, Kóder Levente,  Ádám Milán,  Agócs Nóra,  Izsai  Korina, Gyurcsán Szofi, 
Szabó Dávid Benjámin, Morauszki Kinga, Szakács Zétény Róbert, Turcsán Dorka, Szu-
rovcsják Emma, Köteles Lilien, Kurucz Péter.

Házasságkötés: „Amit Isten egybekötött ember el ne válassza...”

Hollai Tamás és Bartha Ildikó.

Halálozások: „Boldogok a halottak akik az Úrban halnak meg…”
Márföldi Mihály (69), Szuhánszki József (58), Babicz Andrásné Erdélyi Erzsébet (87), 
Földesi Gábor Mihály (53), Szabolcsi Istvánné Nagy Ilona (91), Babos Jánosné Kosecz 
Gizella (86), Lippa Andrásné Palicz Erzsébet (68), Westsik Margit (96), Pataki Zoltán 
(62), Miholecz Andrásné Vinkler Zsuzsanna (68), Helmeczi Mihály (91), Lippa József-
né Sallai Erzsébet (74).
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GYERMEKOLDALGYERMEKOLDAL
A Teremtő dicsérete VII. – A szél

„Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba  
öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítet-
te ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szár-
nyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.” (Zsolt 104,1-4)

Isten a szeleket tette követévé? Isten parancsol a szeleknek? Nagyon úgy tűnik, hogy így van, 
mert a szeleket is Isten teremtette, és Ő határozta meg az azokat befolyásoló tényezőket is! De mi 
is a szél? A légkört alkotó levegő közel vízszintes irányú áramlása, amely úgy alakul ki, hogy a 
Nap által felmelegedő levegő kitágul és felemelkedik, a helyét pedig hidegebb levegő foglalja el. 
A szél mindig fúj, sebességét méter per szekundumban mérik. A szél létrejöttében egyéb más té-
nyezők is közrejátszanak például a hegyláncok, sivatagok, illetve a nagy kiterjedésű szárazföldek 
és tengerek. Ezek miatt sok térségnek sajátos szélviszonya alakult ki. Ilyen különleges szél példá-
ul a forró sirokkó, amely a Szaharából és az Arábiai sivatagból észak felé süvít. De a passzátszél 
vagy más néven „kereskedelmi szél” egy nagyon jól kiszámítható széljárás. Szabályos viselkedé-
sét a hajósok jól ki tudják használni.

Van  úgy,  hogy  Isten  a  munkájához,  működéséhez  a  szelet  használja.  Szelek  szárnyán  jár: 
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen  
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ül-
tek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyi-
kükre.” (ApCsel 2,1-3)

A  Szentlélek  pünkösdi  titokzatos  kiáradását  hatalmas  szélrohamhoz  hasonló  zúgás  kísérte, 
amely az égből támadt. Jézus maga mondta: „A szél (Biblia lábjegyzete: szél: Az eredeti szó pneu-
ma, kettős értelmű: szél és lélek) arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan  
jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született." Pünkösdkor az apostolok a Szentlé-
lek által újjászülettek, és ezt a csodát Isten láthatóvá, sőt hallhatóvá tette akkor ott, hogy semmi 
kétség ne férjen ahhoz, mi történt! A szél zúgása volt az egyik kísérő jelensége a Lélek kiáradásá-
nak. Hogyan lehetséges ez? Mint ahogyan már mondtam - úgy, hogy Isten parancsol a szeleknek! 
(például: Zsolt 104,4) Jézus maga képes volt lecsendesíteni a viharos széltől háborgó tengert, ez-
zel is bizonyítva, hogy Ő Isten. A tanítványokat félelem fogta el és így kérdezgették egymást: "Ki 
ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?" (Mk 4,41) Te engedelmeskedsz-e Istennek? 
Isten ma is, most is megtérésre hív minden embert, Téged is: „Hagyja el útját a bűnös, és gondo-
latait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsá-
tani.” (Ézs 55,7) „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz  
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Írta és az oldalt szerkesztette: Hajagos-Tóth Katalin

ÁLDOTT PÜNKÖDI ÜNNEPET!ÁLDOTT PÜNKÖDI ÜNNEPET!
TÁBOR: Szeretettel hívunk  2013. 06. 23 – 2013. 06. 28 között  Sátoraljaújhelyre táborozni. 
Részvételi díj: 13 000 Ft. Jelentkezési határidő: 2013. 06. 02 (vasárnap). Jelentkezési lapot vasár-
nap 10 órától a gyermek bibliakör alkalmán lehet kérni.
Gyermek bibliakör (3-14 év): Minden vasárnap 10 órától a Lelkészi Hivatalban.
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MÁJUSI ELŐZETES

Május 19-én, PÜNKÖSD VASÁRNAPJÁN 18 órakor zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Kiss 
Zoltán orgonaművész, Kissné dr. Mogyorósi Pálma, a Nyíregyházi Főiskola zenei tan-
székének adjunktusa  és Kiss  Benedek Máté.  Műsoron:  Buxtehude,  Bach,  Händel  és 
Franck művek.

Május 20-án, PÜNKÖSD 2. ÜNNEPÉN, PÜNKÖSDHÉTFŐI CSENDESNAP lesz Vargabokor-
ban, az evangélikus imaházban de. 1000 – 1600 óráig. A nap témája „Hát ti kinek mondo-
tok engem?” – kérdezi az Úr Jézus. Vendégeink: Göllner Pál, Tar Kata, Bálint Éva.

Május 26-án,  SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉN konfirmációi istentiszteletre várjuk nemcsak a 
hozzátartozókat, hanem a gyülekezet tagjait is a Nagytemplomba a délelőtti istentiszte-
letre.

Jubiláns konfirmandusainkat szeretettel hívjuk május 26-ára, a Szentháromság ünnepén 10 óra-
kor kezdődő ünnepi, úrvacsorás (konfirmációi) istentiszteletre. Várjuk mindazok jelent-
kezését, akik 1938., 1943., 1948., 1953., 1958., 1963., 1968., 1973., 1978., 1983., 1988. 
évben konfirmáltak a Nagytemplomban.

Gyülekezés a Luther téri Lelkészi Hivatalban május 26-án ½ 10 órakor.

JÚNIUSI ELŐZETES
Június 16-án, vasárnap 18 órakor zenés áhítat lesz a Nagytemplomban. Közreműködik: dr. Ko-

vács László Attila orgonaművész. Műsoron: Bruhns, Bach, Franck és Britten művek.
Június 22-én, szombaton 10 órától tartják ballagási ünnepségüket a Nagytemplomban az evangé-

likus általános iskola végzős diákjai.

Köszönetet mondunk a Hírmondóra szánt adományokért!
A gyülekezeti újság önkéntes munkával készül, de a nyomdai költség így is jelentősen

megterheli az egyházközség kiadását, ezért a kiadvány megjelenésének támogatására adományt 
köszönettel fogad az egyházközség.

Köszönettel vesszük észrevételeiket, javaslataikat, közlésre szánt írásaikat, amelyeket vagy a Lel-
készi Hivatalba, vagy az alább feltüntetett e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni.

A Hírmondó legközelebbi számának tervezett megjelenési időpontja: 2013. szeptember
Lapzárta: 2013. augusztus 30.

A Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatal címe: Luther tér 14. Tel: 508-770 Fax: 508-777
Hivatalos órák: munkanapokon 9-17 óráig.

Figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját: http://nyiregyhaza.lutheran.hu

Szerkesztőbizottság:
Demcsákné Balczó Ildikó, dr. Loós Tibor,

Pelles Ferencné, Závodny Éva.
Felelős szerkesztők: Dr. Kovács László Attila, Veczán Zoltán

E-mail: nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
Kiadja a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség,

belső használatra, ingyenes terjesztésben.
Megjelenik kéthavonként.

Készült: A Grafit Nyomdában 800 pld.- ban.

mailto:nyiregyhazi.hirmondo@lutheran.hu
http://nyiregyhaza.lutheran.hu/

