Tisztelt tagjai gyülekezeti közösségünknek!
Kedves Barátaim!
1. Sajnálattal tájékoztatlak benneteket, hogy a korona vírus járvány okozta legutóbbi járványügyi
intézkedések értelmében lelkészünkkel, Dr Pőcze Istvánnal, való egyeztetés alapján, azt határoztuk, hogy a
2020 decemberi fizikai jelenléttel való Istentiszteleteinket felfüggesztjük. Valószínű, hogy fel kell majd
függesztenünk a 2021 első hónapjaiban is a fizikai jelenléttel való Istentiszteleteinket is. Erről majd
december végén határozunk.
Ezzel szemen lelkészünk minden vasárnap felvesz videora egy igehirdetést, amelyet egy linken közöl majd
és azt minden érdeklődő akkor tekinti meg amikor ideje lesz. Mindezek mellett folytatja a "Lelki morzsák"
tavasszal elindított igehirdetés sorozatot, amelyet kiküldünk a gyülekezeteink felügyelőinek továbbítás
végett gyülekezeteik tagjainak.
2. Ugyancsak a járványügyi rendelkezések életbeléptével az Emlékistentiszteletünket Strängnäsben csak 8
(nyolc) résztvevő jelenlétével tudjuk megtartani.
Ezek a következők:
- Szemerei János – a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke
- Ádámi Mária – püspöki asszisztens
- Dr. Pőcze István – beiktatandó lelkész
- Molnár-Veress Pál – nyugdíjba vonuló lelkész
- Pőcze Barnabás – teológus orgonista
- A Strängnäs-i dóm templom képviselője (még nem tudjuk hogy ki lesz)
- Kiss András – a SMAPEK Facebookának a kezelője, az esemény közvetítője
- Sebestyén Gábor – a SMAPEK főfelügyelője.
Ez pont 8 (nyolc) személyt tesz ki és nincsenek beleszámítva a templom alkalmazottai, de remélem azt meg
tudjuk oldani. Így sajnos azokat akik arra készültek, hogy személyes jelenlétükkel tiszteljék meg az
Emlékistentiszteletet Strängnäs-ben, arra kérem hogy mondjanak le útjukról!!!
Nem így képzeltem el ezt az eseményt, de sajnos alkalmazkodnunk kell a jelenlegi körülményekhez!
"Ember tervez, Isten végez"!
Baráti Üdvözlettel Kívánok további "vírusmentes", nyugodalmas őszi napokat!
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