
május 2., csütörtök 
 

14 óra, Ezüst Fenyő Otthon – istentisztelet 
15 óra, Platán Otthon – istentisztelet 
17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
18 óra, gyülekezeti ház – Márta-kör 
 

május 3., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

május 4., szombat 
 

10 óra, Székács Iskola – Ballagási ünnepély 
18 óra, Luther sarok – ifjúsági óra 
 

május 5., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
úrvacsorával 
17 óra, templom – diákistentisztelet, 
érettségiző diákok közös áldása 
 

május 6., hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti terem – Bibliaóra. Pál 
levele a filippiekhez 4,2-9 
 

május 7., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

május 8., szerda 
 

16 óra, gyülekezeti terem – nyugdíjas 
pedagógusok összejövetele 

május 9., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
18 óra, gyülekezeti ház – Férfiak Sátra 
bibliaóra 
18 óra, Luther-sarok – Keresők órája 
 

május 10., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

május 11., szombat 
 

18 óra, Luther sarok – ifjúsági óra 
 

május 12., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet 
10 óra, gyülekezeti ház – tipegő istentisztelet 
17 óra, templom - vespera 
 

május 13. hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti ház – Lelki Támogató 
Közösség alkalma. A hitélet valósága, 
keresztelés, hitvallás (bérmálás – 
konfirmálás), házasság, temetés. Laczki 
János evangélikus lelkész vitaindítója 
 

május 14., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

 
 

május 15., szerda 
 

17 óra, gyülekezeti ház – az Evangélikus 
Olvasókör alkalma. 
 

május 16., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
úrvacsorával 
18 óra, Luther-sarok – Keresők órája 
 

május 17., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 

május 18., szombat 
 

10 óra, Békéscsaba – A Déli Evangélikus 
Egyházkerület missziói és családi napja 
 

május 19., vasárnap 
 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – gyülekezeti istentisztelet, 
utána „Kávé, tea, kötetlenség" 
14 óra, Szentetornya – templomszentelési 
ünnepi istentisztelet Kondor Péter püspök 
szolgálatával 
 

május 20. hétfő 
 

17 óra, gyülekezeti terem – Bibliaóra. Pál 
levele a filippiekhez 4,10-23 
 

május 21., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 



május 23., csütörtök 
 

17 óra, gyülekezeti ház –istentisztelet 
18 óra, gyülekezeti ház – Márta-kör 
18 óra, Luther-sarok – Keresők órája 
 

május 24., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
18 óra, templom – konfirmációs vizsga 
 

május 25., szombat 
 

10 óra, templom – cserkészavatás 
18 óra, Luther sarok – ifjúsági óra 
 

május 26., vasárnap 

 

9 óra, Győry-terem – családi istentisztelet 
10 óra, templom – konfirmációi ünnepi 
istentisztelet 
17 óra, templom – zenés istentisztelet. Alföldi 
Csaba orgonahangversenye 
 

május 27., hétfő 
 

15 óra, gyülekezeti ház – a Diakóniai Csoport 
együttléte 
 

május 28., kedd 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
14.30 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
(Fénysugár Nyugdíjas Egyesület) 
17 óra, gyülekezeti ház – imaóra 
17.30 óra, gyülekezeti ház – énekkari próba 
 

 
 
 

május 30., csütörtök, mennybemenetel 
ünnepe 
 

10 óra, templom – ünnepi gyülekezeti 
istentisztelet 
17 óra, gyülekezeti ház – istentisztelet 
 

május 31., péntek 
 

8 óra, gyülekezeti ház – áhítat 
 
 
Orosházi Evangélikus Egyházközség 
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