2017. 03. 19.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, óvodások
17.00 Ajtónyitó istentisztelet
Fiatalok Szigetszentmiklósra mennek. 14.50-kor találkoznak a Lépcsős u-i
buszmegállóban.
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.)
16.00 Haladó konf.
09.00-13.30 Hittanos családi nap
16.00 FBI ifi (középiskolások)
10.00 Istentisztelet,
17.00 Fiatal felnőttek köre

Az igét Keczán Anikó testvérünk, iskolánk tanító-szociálpedagógusa olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az elmúlt héten utolsó útjára kisértük ki Simon Sándor atyánkfiát 81 éves korában. A vígasztalás igéit a 69 zs. 16-17.v. alapján
hirdettük: „Én azonban Neked könyörgök ó Uram! Jó kedvednek idején ó Isten, a Te kegyelmednek sokaságához képest hallgass
meg szabadító hűségeddel! Hogy el ne borítson a vizeknek árja, hogy el ne nyeljen az örvény, s a verem zárja be ne záruljon
fölöttem! Hallgass meg engemet Uram, mert jó a Te kegyelmességed! Irgalmasságodnak sokasága szerint tekints le énreám!”
Végső búcsút vettünk Horváth László atyánkfiától 56 éves korában. A vigasztalás igéit a Római levél 5.r.8.v. alapján hirdettük.
„Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Isten
vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családoknak, a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlva őket.
Szeretettel köszöntjük óvodánk gyermekeit és pedagógusait a Fehérke és a Szőlőfürt csoportból.
Köszönjük azoknak a segítségét, akik süteményeket hoztak Ferencz Lilla múlt vasárnapi vizsga istentiszteletére. Rideg Erika
koordinátornak külön köszönet jár. Az osztályzat mindenkinek 5-ös.
A hétvégén Mórra mentek a konfirmandusok a konfirmáció előtti felkészülésre. Szeretettel és imádsággal gondoljunk rájuk.
Március 22-én, szerdán 18 órától gyülekezetünk tagja -Szalagyi Csilla- Tóth Krisztina költő-prózaíróval beszélget a Cziffra
központban.
Március 25-én szombaton hittanos családi napot tartunk, melyre minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk.
Kérjük a testvéreket, hogy óvodánkba a honlapon található jelentkezési lap leadásával mihamarabb jelezzék érdeklődésüket. Az
óvodai jelentkezési lap határideje március 31.
Április 1-én tavaszi templomtakarítás partira várunk mindenkit. Nem vicc, hogy jó hangulat és finom ebéd vár mindenkit.
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. Befizetni Szalai Zsuzsánál lehet. Szórólapok a kijáratnál.
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.

