2016. 10. 30.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10:00 Istentisztelet, Lónyay gimn. bemutetkozása
17.00 Ifi manusok, Vita ifi
18.00 Koncert
18.00 Reformációünnepély a ref. templomban
09.30 Baba-mama kör elmarad
18.00 Bibliaóra elmarad
10.00 Bibliaóra
18.00 Ige körül
08.00 Bibliaóra
09.30 Varró kör
15.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
15.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
18.00 AERO ifi
16.00 Legújabb ifi
10.00 Istentisztelet, úrvacsora
17.00 Ifi manusok, Vita ifi 17.00

A mai napon Ábrahám Edit testvérünk, kórusunk vezetője olvasta az igét. Köszönjük szolgálatát!
A mai napon megkereszteltük Körtvélyessy Csabát és Körtvélyessy Csongort, Körtvélyessy Csaba és Bencze
Szendike gyermekeit. Isten áldása legyen életükön és szeretettel várjuk őket a gyülekezetben.
Dr. Örsi Attila, aki Pünkösdkor konfirmált gyülekezetünkben, életének 80. esztendejében elhunyt. Ravatala felett a
Lk. 21,28 alapján hirdettük a feltámadás és az örök élet igéit. „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel,
és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok."
Eltemettük István László atyánkfiát, aki 57 éves korában hunyt el. A vigasztaló Ige a Máté 27, 46 alapján szólt „Én
Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk a gyászoló családokat.
Tegnap volt az őszi templom takarítás parti. Köszönjük a munkát minden (kb.30) résztvevőnek. Fraskóné Hatos
Katalin szervezését, a kiváló gulyást Szalontai Károlynak és a palacsintát a Barber Jánosné vezette csapatnak. Külön
öröm, hogy a résztvevők fele először kapcsolódott be ebbe a szolgálatba.
Ma este 18 lesz őszi koncertünk: Csembalón játszik Borsányi Márton, Éva Saladin barokk hegedűn. Szórólapok a
kijáratnál.
A következő presbiteri gyűlés nem nov.1-én, hanem kivételesen nov.8-án lesz.
Az adventi gyermekműsorhoz ajándék süti és díszajándék készítéshez kérünk segítséget. Jelenkezni Ferencz Lillánál
és Lakatos Enikőnél lehet.
Csütörtökönként a délelőtti bibliaórát követően folytatódik a varró kör gyülekezetünkben.
A Baár-Madas Gimnázium és a Láthatatlan kiállítás tájékoztatója a pénztárosi asztalnál és a lelkészi hivatalban
megtekinthető.
A kijáratnál megtekinthető az 55 éves Spari sportegyesület évefordulós füzete. Ennek az egyesületnek meghatározó
alakja Dávid Géza testvérünk, aki Demjén Istvántól kapta az indíttatást a vízisporthoz.
Kárpátaljai testvéreink javára Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra is lehet
befizetni.
Lónyay utcai református gimnázium köszöntése, bemutatkozása Tóth Csaba Csongor igazgató, és Domaházi
Margit igazgatóhelyettes gyülekezeti tagunk vezetésével.

