2017. 01. 15.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet,
17.00 Ajtónyitó it.
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Bibliaóra
18.00 Ige körül
09.30.Varrókör indul csütörtökönként Hatos Kata és Elvira vezetésével
15.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
18.00 Ökümenikus imaest – evangélikus templom (ref.)
15.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
18.00 Ök
- baptista templom (rkath.)
18.00 Ök
- református templom (evang.)
10.00 Istentisztelet
18.00 Ök
- kath. templom (bapt.)

Köszönjük Ferenc Lilla hatod éves theológus testvérünk szolgálatát.
A mai istentiszteleten Oláh Béla testvérünk olvasta az igét.

Utolsó útjára kisértük ki Magyar Józsefné Zete Etelkát 96 éves korában. Ravatala felett a feltámadás evangéliumát a
Példabeszédek könyve 16,31.v. alapján hirdettük: „Igen szép ékes korona a vénség, igazság útján található.”
Végső búcsút vettünk Gráner Tamástól 66 éves korában. A vigasztalás igéit az I. Kor. 13,8/a és 12.v-i alapján
hirdettük: A szeretet soha el nem múlik…most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-szinre, most
töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten.”
A gyülekezet imádságaiban hordozza a megszomorodott szíveket.
A jövő évi választói névjegyzék december végéig beérkezett befizetések szerinti változatát a pénztárosi asztalnál meg
lehet tekinteni.
Január 19-én, csütörtökön az evangélikus templomban kezdjük az ökumenikus imahetet. Plakát a kijáratnál
Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba és iskolánkba a honlapokon található jelentkezési lap leadásával mihamarabb
jelezzék érdeklődésüket.
Január 29-én taqrtjuk a gyászolók vasárnapját.
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.

