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Ü N N E P I  A L K A L M A I N K

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, mely 

az egész népnek öröme lesz: „Üdvözítő született ma néktek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában” (Luk 2, 10-11)

December 11-én (advent 3. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő istentiszteleten 

bemutatkoznak ifjú konfirmandusaink a gyülekezet közössége előtt. 

December 11-én a 17 órakor kezdődő zenés istentiszteleten Farkas Gyöngyi cimbalomművész 

hangszeres játékában gyönyörködhetünk.

December 17-én (szombaton) 18 órától KARÁCSONYI HANGVERSENYT ad templomunkban 

a Pataky Női Kar és a Canzone Leánykar. Vezényel: Fazekas Ágnes

December 18-án (advent 4. vasárnapján) a 10 órakor kezdődő családi istentiszteleten

óvodásaink karácsony ünnepi műsorát tekinthetjük meg.

Iskolás gyermekeink és ifjaink karácsonyi ünnepségére december 23-én (péntek) 

16 órakor kerül sor a Nagyteremben.

Szenteste (december 24-én) 15 órakor karácsonyi istentiszteletet tartunk.

Karácsony I. napján (december 25-én) ünnepi istentiszteletek lesznek a templomban 

Úri szent vacsorával fél 9 és 10 órai kezdettel. Orgonán játszik: Varnus Xaver.

17 órától esti istentisztelet a Nagyteremben.

Karácsony II. napján (december 26-án) vasárnapi rend szerint három istentiszteletet tartunk: 

fél 9, 10 és 17 órától. Az Úr szent asztalát 10 órakor terítjük meg.

December 31-én (szombat) 17 órától óévi istentisztelet

Január 1-én (vasárnap) fél 9, 10 és 17 órakor újévi istentiszteletek 

ISTENTŐL GAZDAGON MEGÁLDOTT  KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS,  BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!

Bódás János
Minden javunkra van

Új esztendő… Nem tudja senki sem, Úgy megyünk a jövő felé, akárha
hogy mi vár reá, merre, hova lép. sötétbe lépnénk… De örvény, verem
Az ismeretlenség ködébe rejtve felett, - jó tudni -, védőn alánk tárja
mi van: örvény, orom vagy szakadék? hűséges karját a kegyelem.

Nincs kikövezett út, egyenes pálya, Öröm, bánat, élet, halál, akármi
biztos cél felé vezető sínek. jöhet, a szívem mégse nyugtalan,
Hogy a holnap titkát is kitalálja, tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak
nem adatott meg soha senkinek. minden javukra van!”


