2017. 04. 30.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet mezőpanitiakkal közösen
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra utána presbiteri gyűlés
10.00 Bibliaóra
08.00 Reggeli áhitat
09.30 Hatos Kata és Elvira vezetésével varró kör
16.00 Konfirmandusok 2.
18.00 Panitiak érkezése
16.00 FBI ifi (középiskolások)
10.00 Istentisztelet, Úrvacsorával
17.00 Fiatal felnőttek köre

Az igét Sikó Enikő paniti testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatot.
A mai istentiszteleten megkereszteltük Kovács Alízt, László Andrea és Kovács Róbert István gyermekét és Kreischer
Nóra Lillát, Kovács Emőke Orsolya és Kreischer László Ferenc leányát. Isten áldását kérjük a családok életére és
bekapcsolódásukra a gyülekezet közösségébe.
Szeretettel köszöntjük mezőpaniti testvérgyülekezetünk küldöttségét. Külön öröm, hogy Pitó Antal nyugalmazott
lelkész
és
felesége
mellett
Kovács
Tibor
lelkész
és
családja
is
közöttünk
van.
Az ifjúsági hétvégén vannak Ferencz Lilla 6. éves teológus vezetésével az ifik tagjai.
Április 23-án Pécsett vett részt iskolánk bábcsoportja egy árnyjáték fesztiválon.
Május 6-án lesz a gyülekezeti sportnap, a Demjén kupa az iskolában. Jelentkezni Németh Tamásnál emilben. Szórólap
a kijáratnál.
Május 7-én vasárnap 18 órakor ökumenikus zsoltáros istentisztelet (vespera) lesz a Szt. Lipót templomban. El ne
tévesszük: nem szombat, hanem vasárnap és nem nálunk, hanem a katholikus templomban.
Május 14-én énekkarunk a Mozart ifjúsági zenekar közös koncertje lesz este 6 órakor. Vendég: százhalombattai Liszt
Ferenc vegyeskar és a Momento kórus.
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.
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.

