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MEGHÍVÓ – 2023 MÁRCIUS
– GYÜLEKEZETÜNK 76 ÉVES –

Istentiszteletek     :  

Stuttgart-Bad Cannstatt – Március 12. – Böjt harmadik vasárnapja (Oculi)
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor ökumenikus istentisztelet. 
Igét hirdet Merlás Tibor r.k. lelkész. Az istentisztelet után a gyülekezeti házban Március 15-i ünnepélyre
és szeretetvendégségre hívogatunk. 

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteleteket élőben közvetítjük,

elérhető a https://www.facebook.com/utitars.de alatt.

Heilbronn-Sontheim – Március 19. - Böjt negyedik vasárnapja (Laetare)
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet . Igehirdetés: „Isten szól: A hozzád való 
hűségem nem szűnik meg!” (Ézs 54,7-10) Az istentiszteletet után szeretetvendégséget tartunk.

ONLINE-BIBLIAÓRA     :  

A bibliaóra-sorozat következő alkalma szerdán március 22-én 19 órakor lesz. A meghívólistára 
feliratkozni a lelkészi hivatalban lehet (aki már feliratkozott, az nem kell megismételje!). Időben 
elküldjük azt az internetes belépőt (Teams). Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Márciusi GYÜLEKEZETI HÍREK

Az Internationaler Frauencafé idén nálunk találkozik április 21-én a cannstatti gyülekezeti
teremben.

Keresünk segítőket, akik R.Gyökössy Kingával együtt vállalják a vendéglátó szerepét (kávé, sütemény).

***
A Világimanapot április 22-én tartjuk cannstattban, az Emserstrasse-i kisteremben 15 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk! 

***
Május 13-án, szombaton egész napos gyülekezeti kirándulást tervezünk Maulbronn-ba.

Akinek nincsen saját autója, de szeretne jönni, kérjük jelezze a titkárságon. 
Valamint jelentkezzenek, akik tudnának további személyeket autójukba befogadni. 

Jelentkezéseket már mostantól elfogadunk!

***
Van még néhány példány a 2023-as Útmutatóból (Herrenhuter Losungen) 

a Biblia rendszeres olvasásához olvasmányokkal. 
Darabja 5 euro, kapható a lelkészi hivatalban, ill. az istentiszteletek után.

***
Gyülekezeti honlapunk: www.utitars.de . 

A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink:
https://www.facebook.com/utitars.de

***
A Fiatal családok beszélgető köre miatt

lehet érdeklődni a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,

(IBAN)  DE 58 6005 0101 0001 1800 84  -  (BIC)  SOLADES

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre! 

a presbitérium és a lelkészek

ADATVÉDELMI ÉRTESÍTŐ
A személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló Európai Uniós adatvédelmi rendelet érvénybelépésével 2018. május 26-tól csak
hozzájárulásával kezelhetjük adatait. Személyes adatait nem adjuk tovább, kizárólagosan csak arra használjuk, hogy postai, ill.

digitális úton kiküldjük a körlevelünket. Amennyiben nem tart igényt körlevelünkre, ill. nem járul hozzá, hogy címét a megnevezett
célra felhasználjuk, a fenti címen jelezze ezt és azonnal töröljük címtárunkból.
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