
Evangélikus istentiszteleti rend 2017

Nagyatádon 
 

Az Istentiszteleteket 11 órakor tartjuk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!

Erős vár a mi Istenünk! 
 

Május: 
07. Húsvét ünnepe u. 3. v. 
21. Húsvét ü. u. 5. v.  
Június: 
4. Pünkösd ünnepe Úrvacsora 

18. Szth. ü. u. 1.v. 
Július: 
2. Szth. ü. u. 3.v. 
16. Szth. ü. u. 5.v. Úrvacsora 
Augusztus: 
6. Szth. ü. u. 8. v. 
27. Szth. ü. u. 11. v. 
Szeptember 
10. Szth. ü. u. 13. v. 
Úrvacsora 
24. Szth. ü. u. 15. v. 
Október: 
8. Szth.ü. u. 17.v. 
22. Szth.ü. u. 19.v. 
31. Reformáció 500! Úrvacsora 
KEDD,(16h Ev. templom) 

November:
12. Ítélet v. Úrvacsora

26. Örök élet v.
December: 
10. Advent 2. v.
25. karácsony (hétfı)
31. Óév este 
2018 
Január : 
14. vízkereszt ü. u. 2. v.
28. 70. v.  
Február: 
11. 50. v. 
25. Böjt 2. v.
Március: 
11. Böjt 4. v.
25. Böjt 6. v.
30. Nagypéntek
Április: 
1. Húsvét ünnepe
15. Húsvét ünnepe u. 2. v.
 

7-ban  

Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk! 

Nagyatádi Örömhír
Az Evangélikus Gyülekezet

alkalmi hírlevele

201

Erős vár a mi Istenünk!

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom 
testetekbıl a kıszívet, és hússzívet adok nektek.

Kedves Testvérek, Gyülekezeti tagok!

Egyik énekünk kezdıdik pont így: 
nekem…”Mert az énekszerzı és a hívı ember látja önmagát 
Isten igéjének a fényében. Látja mennyire elveszett, tanácstalan. 
Látja a bőnök sokaságát, látja a kı szív érzéketlenségét. Érzi a 
kı szív súlyát. Aki engedi, hogy Isten Igéje megvizsgálja, aki 
engedi, hogy Isten felállítsa a diagnózist az már a gyógyulás 
útjára lépett. Látni a bajt és a problémát ez az elsı lépés és 
utána léphetünk tovább, utána jöhet a gyógyulás. A drága 
orvos pedig elmondja ÚJ SZÍV kell, mert a régi hideg és 
érzéketlen, kemény és nehéz, egyszerően szólva kı szív. Nem 
lehet javítani, nem lehet helyre állítani, egyszerően ki kell 
cserélni egy újra! A drága orvos az Úr Jézus ezt
és mellékhatások nélkül el tudja végezni. Talán néhány szó a 
kockázatokról is essen: a régi 
helyett új! Nem lehet a régi szerint élni, nem érdemes az újat 
tönkretenni a régi dolgainkkal. Új szív, új élet! Járjunk ebben az 
Új Életben Jézus Krisztussal. Én bátorítok mindenkit
és kérjen új, örök életet Jézu

 

November: 
Úrvacsora 

Örök élet v. 
 

Advent 2. v. 
karácsony (hétfı) Úrvacsora 
Óév este (15:00-kor) 

vízkereszt ü. u. 2. v. 

25. Böjt 2. v. 

11. Böjt 4. v. 
6. v. 

Nagypéntek 

Húsvét ünnepe 
Húsvét ünnepe u. 2. v. 

Nagyatádi Örömhír 
Az Evangélikus Gyülekezet 

alkalmi hírlevele 

2017. május 
 

Erős vár a mi Istenünk! 
 

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom 
testetekbıl a kıszívet, és hússzívet adok nektek.” Ezékiel 36, 26 

 
Kedves Testvérek, Gyülekezeti tagok! 

 
Egyik énekünk kezdıdik pont így: „Új szívet adj Uram én 

Mert az énekszerzı és a hívı ember látja önmagát 
Isten igéjének a fényében. Látja mennyire elveszett, tanácstalan. 
Látja a bőnök sokaságát, látja a kı szív érzéketlenségét. Érzi a 
kı szív súlyát. Aki engedi, hogy Isten Igéje megvizsgálja, aki 

edi, hogy Isten felállítsa a diagnózist az már a gyógyulás 
útjára lépett. Látni a bajt és a problémát ez az elsı lépés és 
utána léphetünk tovább, utána jöhet a gyógyulás. A drága 
orvos pedig elmondja ÚJ SZÍV kell, mert a régi hideg és 

nehéz, egyszerően szólva kı szív. Nem 
lehet javítani, nem lehet helyre állítani, egyszerően ki kell 
cserélni egy újra! A drága orvos az Úr Jézus ezt, komplikációk 
és mellékhatások nélkül el tudja végezni. Talán néhány szó a 
kockázatokról is essen: a régi szív helyett új lesz, a régi élet 
helyett új! Nem lehet a régi szerint élni, nem érdemes az újat 
tönkretenni a régi dolgainkkal. Új szív, új élet! Járjunk ebben az 

letben Jézus Krisztussal. Én bátorítok mindenkit, döntsön 
és kérjen új, örök életet Jézustól! Ámen! 



 

- Köszönjük a testvérek adományait és 

teherhordozását. Isten áldja az adakozókat és az 

adományik helyes felhasználását! 

 

- Gyülekezetünk presbitériumának döntése alapján 

az egyházfenntartói járulék mértéke az idén nem 

változott. Keresőképes felnőtteknek havi 667 Ft 
(évi 8000), nyugdíjasoknak havi 334 Ft (évi 

4000). Az országosan elvárt és ajánlott 

összjövedelem 1 %-ánál ez jóval kevesebb, és 

nem is lenne elegendő gyülekezeti tagjaink egy 

részének adományai nélkül. 

 

- Kérjük a testvéreket, ha Isten lelke arra indítja 

önöket, támogassák gyülekezetünket 

adományaikkal. 

 

- Adományaikat átadhatja minden istentiszteleti 

alkalmaink után gyülekezetünk pénztárosának 

(Vinkó Sándor), de közvetlen átutalással 

megteheti a Somogyi Takarékszövetkezetnél 

vezetett 67000014-11016164 sz. 

számlaszámunkra, vagy a mellékelt csekk 

felhasználásával. 

 

 

 

 

- A Somogy Megyei Bíróság 2006 tavaszi bejegyezése 

alapján, Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány 
néven működő szervezetünk is várja adományait. Az 

alapítványi forma megteremti a lehetőségét a pályázati 

források igénybevételére későbbi beruházásainkhoz, épület 

felújításhoz. Természetesen lehetőség van arra is, hogy 

adományait csekk felhasználásával vagy átutalással 

fogadni tudjuk.  

- Idén utoljára élhettünk az 1 %-os felajánlások 
fogadásával. Ezúton is köszönjük, az eddigi támogatást! 
Az idén jóváírt összeget hittantáborozók támogatására, 

templomunk belső berendezéseinek újítására, rászoruló, 

idős testvéreink támogatására, szánjuk. Kérjük, hogy 

adóbevallást készítő ismerőseik körében is ajánlják az 

alapítványunk adószámának feltüntetésével történő 

felajánlást!  

- Alapítványunk adószáma: 18781368-1-14 
- Az alapítvány számlaszáma:  

67000014-11016676-00000000. 
- Gyülekezeti híreinkről, alkalmainkról olvashatnak 

internetes honlapunkon a http://nagyatad.lutheran.hu 

elérhetőségen. 

 
A lelkészi hivatal elérhetősége: 
8840 Csurgó, Basakúti u. 2. Telefon: 06-82/471-968 

Györgyi Zsolt mobil száma: 06-20/824-8635 

E-mail: zsolt.gyorgyi@lutheran.hu 

Helyi elérhetőség: 
Varga Vince gondnok 06-30/636-0840 


