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Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
10:00 Istentisztelet it. után jótékonysági vásár a gyülekezeti teremben
17.00 Ifi manusok, Vita ifi 30 helyett Budapesti Ifik Találkozója
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Bibliaóra
18.00 Ige körül
19.00 Presbiteri gyűlés
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 Ifis zenekari próba
16.00 Jégkorcsolya- mindegyik ifivel
10.00 Istentisztelet,
15.00 Nyugdíjas karácsony
17.00 Ifi manusok, BRFK ifi – Németh Tamás tart alkalmat. Téma: A férfi

Utolsó útjára kisértük ki Kiss Lászlóné Jakab Rózsát 83 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit II. Péter
1,3-5. alapján hirdettük: „Áldott az Isten és Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki az ő nagy irgalma szerint újjá szült
minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és
hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hit által az
üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen,”
A család és tisztelői végső búcsút vettek Ridegh Lászlótól 64 éves korában. Isten igéjével emlékezi rá a család:
„Közel van az Úr a megtört szivűekhez és a sebzett lelküeket megsegíti.” (39.zs. 19.v.)
Isten áldása legyen a gyászoló családokkal és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket.
A mai istentiszteleten Molnár Viktória testvérünk olvasta az igét.
December 2-3-án az ifjúsági csoportokkal részt vettünk a Budapesti Ifik Találkozóján. Ferencz Lilla vezetésével.
December 4. advent 2. vas. Jótékonysági vásár a gyülekezeti teremben a mezőkaszonyi iskola réaszére
December 6-án lesz a következő presbiteri gyűlés. Kérjük a meghívót a pénztárosi asztalnál aláírni.
Lánárt Linda kántorunknak 9-én pénteken 18.00-kor lesz a diplomakoncertje a Batthyányi téri Szt Anna
templomban nagyszerű műsorral.
December 11. 15.00 ádvent. 3.vas. nyugdíjas karácsony. December 17. szombat. 17.00 karácsonyi virrasztás
A karácsonyi menetrend a szokásos rendben lesz. Ne feledkezzünk meg szenteste napjának délutánjáról. 15.00
órakor, amikor a gyerekek számára lesz egy kis színdarab.
Az ifjúsági csoportok a Leányka 14-ben tartják az alkalmakat.
Hirdetem a következőt: december 31-én de lesz egy különleges istentisztelet. Az egyházzenei tanszék az 500 éves
évfordulóra nyert egy pályázatot. A lényege: Huszár Gál úrvacsorás istentiszteletének a liturgája szerint tartunk
istentiszteletet. De 10 órakor. Ez országos ügy. Este ugyanúgy szilveszteri it.
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.

