2017. 04. 16.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

10.00 Húsvét vasárnap, úrvacsora kis kehelyből 17.00 Ifi
10.00 Húsvét hétfő, úrvacsora nagy kehelyből
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Bibliaóra
08.00 Reggeli áhitat
09.30 Hatos Kata és Elvira vezetésével varró kör

Péntek
Szombat
Vasárnap

16.00 FBI ifi (középiskolások)
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre
18.00 Koncert

Az igét Kökény Gergely testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatot.
A mai istentiszteleten megkereszteltük Kisotczky Izabellát, Gál Erzsébet és Kisotczky Zoltán gyermekét. Isten áldását
kérjük a családok életére és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségébe.
A húsvéti időszakban az ifi tagokat a gyülekezeti alkalmakra várjuk.
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. Akkor lesz a gyülekezeti ifjúsági
hétvége is. Arra még jelentkezni lehet Ferencz Lillánál.
Május 6-án lesz a gyülekezeti sportnap, a Demjén kupa az iskolában. Jelentkezni Németh Tamásnál emilben. Szórólap
a kijáratnál.
Május 7-én 18 órakor ökumenikus zsoltáros istentisztelet (vespera) lesz a Szt. Lipót templomban.
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 iratterjesztésben elérhető a 2016.dec.31-én Huszár-Gál liturgiával tartott istentisztelet CD-je. Ugyanez a liturgia
Debrecenben a Kistemplomban április 22-én, szombaton 16 órakor megtartásra kerül.
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.

