2017. 02. 19.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet - óvodások
16.00 Ifjúsági istentisztelet Szigetszentmiklóson – találkozó 15.20-kor a Jókai Mór
u-i mh-ban
17.00 Ajtónyitó it.
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
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 csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
15.00 Konfirmációs előkészítő (kezdő csop.)
16.00 Konfirmációs előkészítő (haladó csop.)
18.00 Aero ifi
16.00 FBI ifi (középiskolások)
10.00 Istentisztelet
15.00 Csűrös András beiktatása Gyömrőn
17.00 Fiatal felnőttek köre

A mai istentiszteleten Dávid András testvérünk olvasta az igét.
Utolsó útjára kisértük ki Szőke Lászlóné Ankovics Margitot 95 éves korában. A vigasztalás igéit a II. Kor. 4,16-18.
alapján hirdettük. „Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazon által naprólnapra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk ige-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mert nem a
láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
A gyülekezet imádságban hordozza a gyászoló családot.

Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba és iskolánkba a honlapokon található jelentkezési lap leadásával
mihamarabb jelezzék érdeklődésüket. Az iskolai jelentkezési lap határideje március 1, az óvodai március 31.
Csűrös András beiktatása 26-án vasárnap 15 órakor lesz Gyömrön
A hittantáborra a honlapon a hitoktatás fül alatt lehet jelentkezni.
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 támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra
is lehet befizetni.

