2017. 02. 26.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
15.00 Csűrös András beiktatása Gyömrőn
17.00 Fiatal felnőttek köre
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 – Úrvacsora
17.00 Fiatal felnőttek köre

A mai istentiszteleten Tizedes László testvérünk olvasta az igét.
A mai napon megkereszteltük Farkas Gézát, Végh Zsuzsanna Katalin és Farkas Géza gyermekét, valamint Pátrovics
Botondot, Tyukodi Viktória és Pátrovics Botond Csaba gyermekét. Isten áldását kérjük a családok életére és szeretettel
várjuk őket a gyülekezet közösségébe.

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 ma 15 órakor lesz Gyömrőn. Mindannyiunkat hívnak az alkalomra.
Március 8-án 10 és 18 órakor lesz ökumenikus világimanap az evangélikus testvéreknél. Szórólap a kijáratnál.
Április 28 – május 1 között látjuk vendégül mezőpaniti testvérgyülekezetünket. Hazigazdák jelentkezését várjuk
Szalontay Károly presbiternél.
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.

