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III. körzet 
 

A III. körzet istentiszteleti rendje 
 

Borbányán (Nyíregyháza, Kállói út 94.) 
 minden vasárnap és egyházi ünnepeinken ½ 10 órakor istentisztelet – az
 evangélikus templomban 
 - elsı vasárnapon (és ünnepen) úrvacsorával 
Vargabokorban (Nyíregyháza, Vargabokor 39.) 

 a hónap 2. és 4. vasárnapján és egyházi ünnepeink elsı napján 15 órakor
 istentisztelet – az evangélikus imaházban 
 - negyedik vasárnapon (és ünnepen) úrvacsorával 
Nagykállóban 

 a hónap 1. és 3. vasárnapján és egyházi ünnepeink elsı napján 8 órakor
 istentisztelet – a református gyülekezeti teremben (vagy a református templomban) 
 - elsı vasárnapon (és ünnepen) úrvacsorával 
Ludastón 

 a hónap 1. vasárnapján 15 órakor (egyházi ünnepeinken pedig megbeszélés szerint)  
 istentisztelet úrvacsorával – a kápolnateremben 
Nyírbátorban 

 a hónap 3. vasárnapján (októbertıl júniusig) 17 órakor istentisztelet – a református
 gyülekezeti teremben (vagy a református templomban) 
 

A III. körzet bibliaórai rendje 
 

Borbányán / Örökösföldön / stb. 
 minden pénteken 16 órakor bibliaóra – háznál (megbeszélés szerint!) 

Nagykállóban 

 minden kedden 17 órakor bibliaóra – a református gyülekezeti teremben  

Nyíregyházán, a parókián 

 minden kedden (októbertıl májusig) 9 órától evangéliumi nıi bibliaóra – Luther tér 
 12.  

 

A III. körzet konfirmációi órája  
 

Nyíregyházán, a központi gyülekezeti teremben 

  minden szombaton (októbertıl májusig) 10 órákor – Luther tér 14. 
Külön gyermek- és ifjúsági órákat nem tartunk rendszeresen a körzetben, hanem a 
hitoktatásba szervezzük be, ill. a központi alkalmakra hívjuk ıket. Vannak viszont évente 
sorra kerülı programjaink: 



 
A III. körzet éves rendszerességgel tartott gyermek-programjai 

 
Borbányán (Nyíregyháza, Kállói út 94.) 
 Karácsony elıtt „gyermekek karácsonya” 
 Karácsony és Húsvét I. ünnepén fiatalok / gyermekek ének- és versmondó szolgálata 
Vargabokorban (Nyíregyháza, Vargabokor 39.)  
 Karácsony, Húsvét és Pünkösd ünnepe kapcsán gyermek-evangélizáció („Örömhír 
 klub” – VISZ) 
 nyaranta (július vagy augusztus hónapban) „5 napos klub” (gyermek-misszió – 
 VISZ) 
 

A III. körzet évente kétszer kiadott körlevele 

 
ÉÉbbrreesszzttıı  c. Karácsonyi körlevél és Húsvéti körlevél 

 
A III. körzet éves rendszerességgel tartott különleges alkalmai 

 
Vargabokorban (Nyíregyháza, Vargabokor 39.) 
 Pünkösdhétfıi csendesnap 
Borbányán (Nyíregyháza, Kállói út 94.) 
 Ádventi evangélizáció – a Karácsony elıtti napokban 3 este 
 
 

AAddáámmii  LLáásszzllóó  eevvaannggéélliikkuuss  lleellkkéésszz   


