2016. 11. 20.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
A mai napon Ladányiné Sötő Tünde igazgatóhelyettes testvérünk olvasta az igét. Köszönjük szolgálatát!
Vasárnap
10:00 Istentisztelet, fogadalomtétel
Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17.00 Ifi manusok, Vita ifi
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
08-11.h. Nyílt nap a Rózsakertben. Csak felnőttek jöjjenek!
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
14.00 Üvegdíszítés a gyermekműsorhoz a toronyszobában
15.00 Ádventi kézműves délután
16.00 Legújabb ifi
10.00 Istentisztelet, advent 1. vasárnap
16.00 Gyermekmüsor
17.00 Ifi manusok, BRFK ifi 17.30

Eltemettük Gáspár Attilát atyánkfiát, aki 63 éves korában hunyt el. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk a gyászoló
családokat ezzel az igével: „Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek
oltalmat, paizsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram” (Zs. 18,3.)
Ádventi kézműves délután 26-án szombaton 15.00-kor, jelentkezni lehet Ridegh Erikánál.
Ádventi gyermekműsor 27. vasárnap du. 16.00-kor, ádvent első vasárnapján.
Az adventi gyermekműsorhoz ajándék süti és díszajándék készítéshez kérünk segítséget. Jelenkezni Ferencz Lillánál
és Lakatos Enikőnél lehet. November 26-ig lehet hozni süteményeket. A jövő hét folyamán üvegeket is gyűjtünk
még, körülbelül 30 darabra lenne szükség. A bibliaórák előtt és után lehet hozni.
December 3-án lesz a kövekező zsoltáros istentisztelet (vespera)
December 2-3-án az ifjúsági csoportokkal részt veszünk a Budapesti Ifik Találkozóján, erre november 25-ig lehet
regisztrálni.
December 4. adevent 2. vas. Jótékonysági vásár a gyülekezeti teremben a mezőkaszonyi iskola réaszére
December 11. 15.00 ádvent. 3.vas. nyugdíjas karácsony
December 17. szombat. 17.00 karácsonyi virrasztás
Az ifjúsági csoportok a Leányka 14-ben tartják az alkalmakat.
Mezőpanit kéri az imádságokat egy másfél éves vérrákos kisleányért.
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.
Kárpátaljai testvéreink javára Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra is lehet
befizetni.

