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.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, úrvacsora
16.00 Fiatal felnőttek köre (VITA ifi)
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
19.00 Presbiteri gyűlés
10.00 Bibliaóra
18.00 Ige körül
08.00 Reggeli áhitat
09.30 Hatos Kata és Elvira vezetésével varró kör
15.00 Konfirmációs előkészítő (haladó 57110
csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
15.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
18.00 Aero ifi
09.00-13.00-ig Missziói nap, kibővített munkatársi hétvége
16.00 FBI + Manusok ifi (középiskolások)
10.00 Istentisztelet

A mai istentiszteleten Fórizs István presbiter testvérünk olvasta az igét.
A gyülekezet imádságban hordozza a gyászoló családokat és a busztragédia által érintett családokat.
Az elmúlt héten megszületett Lakatos Enikő beosztott lelkészünk és Csizmazia Attila első gyermeke, Csizmazia Anna.
Isten áldását kérjük a család életére.
A mai perselypénzzel a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium szolgálatát támogatjuk.
A presbiteri gyűlés minden érdeklődő számára nyitott. A presbitereket kérjük, hogy írják alá a meghívót a pénztárosi
asztalnál.
A szombati missziói napra szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne bekapcsolódni gyülekezetünk idei programjainak
megvalósításába.

Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba és iskolánkba a honlapokon található jelentkezési lap leadásával
mihamarabb jelezzék érdeklődésüket. Az iskolai jelentkezési lap határideje március 1. Február 8-án (szerda)
16.00- 17.30 között DÖMDÖDÖM vers- és mesemondó fesztivál, február 9-én 16.00-17.00 (csütörtök)
között Játsszunk iskolásat foglalkozás az iskolában.
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.

