
Evangélikus istentiszteleti rend 2011. II. félévben 
Nagyatádon 

 
Az Istentiszteleteket 11 órakor tartjuk. 

 
Május: 

8. Húsvét ünnepe u. 2. 
22. Húsvét ünnepe u. 4. 

Június: 
 12. Pünkösd ünnepe 

26. Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 
Július: 

10. Szth.ü. u. 3. 
24. Szth.ü. u. 5. 
 

Augusztus: 
7. Szth.ü. u. 7. 
21. Szth.ü. u. 9. 

Szeptember: 
4. Szth.ü. u. 11.  
18. Szth.ü. u. 13. 

Október  
 2. Szth.ü. u. 15. Termésért való hálaadás 

16. Szth.ü. u. 17.   
31. Reformáció ünnepe református. templomokban 

November 
6. Szth.ü.u. u. e. m. vas 
20. Szth.ü. u. utolsó vas. emlékezés a gyülekezet halottaira. 

December: 
4. Advent 2. 
25. karácsony  
31. Óév este (15:00) 

 

Alkalmainkra mindenkit sok szeretettel hívunk és 

várunk! 

 
Erős vár a mi Istenünk! 

 

Nagyatádi Örömhír 
Az Evangélikus 

Gyülekezet 
alkalmi hírlevele 

2011. április 
 
 

Erős vár a mi Istenünk! 
 
 

A 2011. év igéje (Róm 12; 21): 

Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le 
a rosszat a jóval.” 
 

Kedves Testvérek, Kedves Gyülekezeti tagok! 
 

Mi a jó és mi a rossz? Mit üzen nekünk ez az Ige? 
Látjuk, a világ körülöttünk tele van rosszal. A 
híradásokból egyre-egyre érkeznek a világ bajairól 
szóló hírek. De közvetlen környezetünkben is 
tapasztalhatjuk, a gondok nem kicsik. Akkor mégis a 
sok probléma között, a rossz hírek közepette mibe 
lehet kapaszkodni? Ki siet a segítségünkre? 
Hála Istennek, Jézus a Krisztus! Ő a segítségünk és 
támaszunk. Vele megoldhatjuk problémáinkat, 
nehézségeinket! Vele legyőzhetjük a rosszat Jóval 
A problémák, nehézségek kérés nélkül is érkeznek. A 
hívő ember azonban erőt, segítséget, bölcsességet és 
reménységet kaphat ezek hordozásához és 
megoldásához! Tapasztaljuk meg ezt idén is!  Ámen. 
 



 

- Köszönjük a testvérek adományait és 
teherhordozását. Isten áldja az adakozókat és az 
adományik helyes felhasználását! 

 
- Gyülekezetünk presbitériumának döntése 

alapján az egyházfenntartói járulék mértéke 
(több, mint 15 éve) az idén sem változott. 
Keresőképes felnőtteknek havi 500 Ft (évi 
6000), nyugdíjasoknak havi 250 Ft (évi 3000). 
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. 

 
- Adományait 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. 

 
 

 

- Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2006 óta a 
Nagyatádi Evangélikus Közhasznú Alapítvány 
is segíti gyülekezeti céljainkat. A minden 
évben megtartott hittantáborozás támogatásán 
túl, sikerült a templomfelújításhoz is segítséget 
nyújtani, de szintén ebből a forrásból egy 
kisméretű ún. lélekharang beszerzése is 
megtörtént.  

 
- Adományát az alapítvány részére is 

eljuttathatja 67000014-11016676 sz. 
számlaszámra. 2011-től van lehetőség arra, 
hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 
0035 technikai számának felhasználásán túl a 
másik 1 % -t alapítványunk javára megtegye. 
Alapítványunk adószáma: 18781368-1-14 

 
- Gyülekezeti híreinkről, alkalmainkról 

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

 
 
A lelkészi hivatal elérhetősége: 
 
8840 Csurgó, Basakúti u. 2. Telefon: 82/471-968 
Györgyi Zsolt mobil száma: 20/824-8635 
 


