2017. 01. 01.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő

. 10.00 Istentisztelet, úrvacsora

18.00 Énekkar
Kedd
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
19.00 Presbiteri gyűlés
Szerda
10.00 Bibliaóra
18.00 Ige körül
Csütörtök
15.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
Péntek
15.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
16.00 Indulás a munkatársi hétvégére
Szombat
Munkatársi hétvége, zsoltáros istentisztelet (vespera) a következő héten (jan. 14)
Vasárnap . 10.00 Istentisztelet, úrvacsora (László Emőke)
Munkatársi hétvége

A mai istentiszteleten Tátrai Péter testvérünk olvasta az igét.
Utolsó útjára kisértük ki Gondos Gusztávné Nagy Ilonát 77 éves korábvan. Ravatala felett az Apcsel 2,25-28-ból
hangzott az evangélium. Végső búcsút vettünk Tóth Sándorné Rimár Máriától. A vigasztalás igéit Róm.
87,28.v.,alapján hirdettük. Végső nyugalomra helyeztük Halmai Gyulát 63 éves korában. Az igét Ézsaiás próféta 40.r.
6-8.v. szerint hirdettük. Elkisértük utolsó útjára Jenei Lászlót. A 144. zs. 3-4.v. alapján hirdettük a feltámadás
evangéliumát. A gyülekezet részvétét és imádságát kérjük a gyászoló családokért, akik ezzel a teherrel és
szomorúsággal indulnak az új évnek. Mindenkor szeretettel fogadjuk őket közösségünkben.
Népmozgalmi adatok:

2015

2016

Keresztelő

49

60

Temetés

36

39

Konfirmáció

18

17

Esküvő

10

13

A jövő évi választói névjegyzék októberi végéig beérkezett befizetések szerinti változatát a pénztárosi asztalnál meg
lehet tekinteni.
A következő presbiteri gyűlés januűr 3-án kedden lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük a presbitereket,
hogy írják alá a pénztárosi asztalnál a meghívót.
A ránk következő hétvégén évtervező munkatársi alkalmat tartunk Mátraházán. Kérjük a testvérek imádságos
támogatását. Akik autóval tudnak jönni, kérjük e-levélben jelentkezzenek Papp Tamásnál a szállítandó személyek
nevével és az esetlege üres helyek számával.
Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba és iskolánkba a honlapokon található jelentkezési lap leadásával mihamarabb
jelezzék érdeklődésüket.
A 2017-es többgenerációs gyülekezeti tábor július 17-22 között lesz Révfülöpön. Családonként 10eFt előleg
befizetésével lehet jelentkezni Papp Tamás presbiternél. Egyedülállókat és családokat egyaránt szeretettel várunk!
Az 1%-os jövedelemadó támogatást köszönjük és kérjük, hogy idén is egyházunkat és a Budafoki Református
Keresztény Alapítványt jelöljék meg kedvezményezettként. Ezt a pénzt elsősorban a diakóniai munka és a táborok
támogatására használjuk fel. Sokan sehova sem ajánlják fel ezt a lehetőséget, őket is érdemes a reformátusok
támogatására biztatni.
A kárpátaljai testvéreink javára folytatott óvodai, iskolai és piaci gyűjtés adományait már el is juttattuk Fancsikára és
Mezőkaszonyba. Támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra is lehet
befizetni.

