2017. 04. 02.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Szerda
Csütörtök

Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, úrvacsora
17.00Ifi
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
19.00 presbiteri gyűlés
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 ek.csop.
16.00 Haladó konf.
16.00 FBI ifi (középiskolások)
18.00 Konfirmációs vizsga
10.00 Virágvasárnap, konfirmáció, úrvacsora
17.00 Fiatal felnőttek köre

Az igét Buramu Pendo Anna testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Végső búcsút vettünk Engler Zoltán atyánkfiától 65 éves korában. A vigasztalás igéit az I. Péter 4.r.7-8..v. alapján
hirdettük: A vége pedig mindeneknek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy
imádkozhassatok. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket
elfedez.”
Utolsó útjára kísértük ki Kovács Csabáné Szabó Jolánt 73 éves korában. Az evangélium igéit a Máté ev. 24. részéből
vettük: „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak.” Isten vigasztaló szeretetébe
ajánlom a gyászoló családokat és a gyülekezet imádsággal támogassa őket.
Köszönjük a templomtakarításban végzett munkát, az udvar rendbetételét. Sajnáljuk, hogy csak a megjelentek kb.
50%-a (26 fő) maradt ebédre, hogy megkóstolhassa Szalontay Károly kiváló gulyáslevesét.
Április 4-én presbiteri gyűlés, jelölőbizottság választás.
Április 6-én 18 órakor a Németh-Kriza és Szűcs Attila gyűjteményéből nyilik Húsvétra várva címmel kiállítás a
Várnegyed Galériában a Batthyány utcában. Imets László fametszetei és Plugor Sándor grafikái a Keresztút 14
stációját ábrázolják.
A konfirmációs vizsga április 8-án, szombaton, este 18-kor lesz. Másnap, virágvasárnap lesz az ünnepi konfirmációs
istentisztelet.
Április 23-án vasárnap este 18.00 órakor Borsányi Márton és Kertész Ágnes csembaló koncertje lesz. Ez a reformáció
500. évfordulója művészeti programjához tartozik.
Április 28 – május 1 között látjuk vendégül mezőpaniti testvérgyülekezetünket.
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. Sokan sehova sem ajánlják fel ezt a lehetőséget, őket is
érdemes a reformátusok támogatására biztatni. Adatlapok a kijáratnál.
A kárpátaljai testvéreink javára támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra
is lehet befizetni.

