Teljes szívvel – Családi és missziói nap
az Északi Evangélikus Egyházkerületben

“Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”
(Józsué 24,15)

2018. május 12.

PROGRAM
08:30
09:00
09:30
10:00
10:20
11:00

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium
(Régész utca 34.)

Érkezés, regisztráció [AULA/UDVAR]
Gyülekező, közös éneklés [SPORTCSARNOK]
Köszöntések (Szabó András esperes és dr. Fábri György felügyelő)
Kórus (vezeti Szabó Andrásné)
Igehirdetés (Ittzés István ny. lelkész)
Szabadon választható programok, csoportbeszélgetések

1.
Bibliaóra – az igehirdetés továbbgondolása (Balicza Iván ny. lelkész)
2.
Bibliaóra – az igehirdetés továbbgondolása (Zászkaliczky Pál ny. lelkész)
3.
Bibliaóra – az igehirdetés továbbgondolása (Ittzés István ny. lelkész)
4.
A közel-keleti háborúk és a keresztyénüldözés áldozatai
– az egyházi segítés lehetőségei (dr. Fabiny Tamás püspök)
5.
Kapcsolatok, család, hagyomány a társadalomtudományi viták
kereszttüzében (dr. Fábri György felügyelő)
6.
Szolgálat a nyírbátori menekülttáborban (Tárnok Tamás református lelkész)
7.
Nézzük együtt és beszéljük meg a Luther-rajzfilmet
(Richly Zsolt rendező, Birkás-Sztrókay Edit történelemtanár)
8.
A családfő szerepéről (Szabó András esperes)
9.
Család és ökumené
(dr. Réthelyi János és Fritz Judit budavári gyülekezeti tagok)
10. Bemutatkozik a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség Sion nevelőszülői hálózata
(dr. Szilágyi Júlia és Soltis Lilla, a program szakmai vezetői)
11. Keresztszülőnek lenni (Asztalos Richárd lelkész)
12. Van-e jövője a családnak? (Szeverényi János országos missziói lelkész)

13:00 Ebédszünet [AULA/UDVAR]
ezután a programok a sportcsarnokban folytatódnak.
14:00 Fiatalok bizonyságtétele Pongrácz Máté lelkész vezetésével
14:30 Asztali beszélgetés Bényi Ildikó, Fűrész Tünde és Süveges Gergő
részvételével. Moderátor: Szlaukó Orsolya lelkész
15:30 Úrvacsorai istentisztelet, úti áldás, záró gondolatok (dr. Fabiny
Tamás)
Az offertóriummal a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség Sion nevelőszülői hálózatát támogatjuk.
Egész nap gyermekmegőrzés és gyermekprogramok tizenkét éves kor alatt. (Tizenkét éves kortól ifik és fiatalok
találkozója május 11–12. között. Regisztrálni külön felületen lehet.)
A Menő reformáció interaktív kiállítás egész nap megtekinthető a gimnázium előtt.
Hidegebéd-csomagot a jelentkezési határidőn belül beérkezett igények alapján biztosítunk.
A szeretetvendégséghez süteményeket köszönettel fogadunk.

Jelentkezés:

2018. május 6 -ig a

www.eszak.lutheran.hu weboldalon

További információ: Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatala
tel.: 20/824-4111, e-mail: eszaki.kerulet@lutheran.hu

