2017. 03. 12.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, VI. éves Ferencz Lilla vizsgaistentisztelete
17.00 Fiatal felnőttek köre
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Bibliaóra
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.) elmarad
14.45 Mórra utazók találkozója a gyülekezeti teremnél
16.00 FBI ifi (középiskolások) elmarad
10.00 Istentisztelet,
17.00 Fiatal felnőttek köre elmarad

Az igét Szilágyi Emese 11.o. tanuló olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az elmúlt héten utolsó útjára kisértük ki Csonka Jánosné Czigány Emmát 82 éves korában évers korában. A vígasztalás igéit a
103 zs. 14-16.v. valamint a Jób könyve 19.r. 25.v alapján hirdettük: „Mert Ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik arról,
hogy mi por vagyunk, az embernek napjai olyanok mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha szél megy rajta
keresztűl, nincs többé”. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll.”
Eltemettük Tóbi Gyuláné Balla Esztert 77 éves korában, A vígasztalás igéit a Mt ev. 10.r. 32-33.r. alapján hirdettük: „Valaki
azért vallást tesz rólam az emberek előtt én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.” Isten vigasztaló szeretetét kérjük a
gyászoló családnak, a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlva őket.
Tegnap tartottuk a megkereszteltek találkozóját. Köszönjük Hatos Katalinnak és Szentpály Juhász Imrének.
Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba a honlapon található jelentkezési lap leadásával mihamarabb jelezzék érdeklődésüket. Az
óvodai jelentkezési lap határideje március 31.
A kórusunk 18-án szombaton kórustalálkozóra megy Pasarétre 17.00 órára.
Március 17-19-én Mórra megyünk a konfirmandusokkal a konfirmáció előtti felkészülésre. Ennek költségét még sokan nem
fizettek be. Kérjük azokat, akiket ez érint, hogy tegyék meg.
Március 22-én 18 órától gyülekezetünk tagja -Szalagyi Csilla- Tóth Krisztina költő-prózaíróval beszélget a Cziffra központban.
Április 28 – május 1 között látjuk vendégül mezőpaniti testvérgyülekezetünket. Hazigazdák jelentkezését várjuk Szalontay Károly
presbiternél. A fiatalok táborba mennek, felszabadulnak a helyek.
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.
Kérjük, hogy aki tud, maradjon itt a padokat letakarni. A padokat nem szabad összeragasztózni!

