2017. 05. 07.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet úrvacsora,
18.15 Vespera a Szt. Lipót templomban
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra Pető Gergő beszámolójával
10.00 Nyugdijas bibliaóra
08.00 Reggeli áhitat
09.30 Hatos Kata és Elvira vezetésével varró kör
20.00 Ádám-kör Dávid Andráséknál
16.00 Konfirmandusok 2.
16.00 FBI ifi (középiskolások)
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre
18.00 A kórusa vendégkórusokkal és a Mozart Ifjúsági Zenekarral hangversenyt ad

Az igét Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatot.
A mai istentiszteleten megkereszteltük Süle Benedeket, Staár Rita és Süle Gábor kisfiát, Kormányos Kökény
Hannát és Kormányos Kende Attilát, Seper Gabriella és Kormányos Attila gyermekeit. A keresztség szentségében
részesült Krizsán Panna, Juhász Annamária ás Krizsán Gyula Zsolt leánya is. Isten áldását kérjük a családok életére
és bekapcsolódásukra a gyülekezet közösségébe.
Utolsó útjára kisértük ki Széll Andrást 53 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit Jób 14.r. 13-14. versei
alapján hirdettük: „Ha meghal az ember, vajon feltámad e? Akkor hadakozásom minden idejében reménylenék, míglen
elkövetkeznék az én elváltozásom: Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom felett megáll.”
Végső búcsút vettünk Bogár Pálné Szoboszlai Ibolyától. A feltámadás igéjét a 104.zs. 29-30. versei alapján
hirdettük: „Elfordítod orcádat, megremegnek, elveszed lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod lelkedet,
megújulnak: újjá teszed a földnek színét.”
Köszönjük a paniti testvérgyülekezeti küldöttség vendéglátásában közreműködő szervezők és családok odaadását.
Bízunk benne, hogy mindenki számára áldásokat hordozott ennek a közösségnek az átélése.
Tegnap volt a gyülekezeti sportnap, a Demjén kupa az iskolában. Köszönjük Szalontay Károlynak, Németh
Tamásnak és még sokan másoknak a részvételt, a lebonyolítást és a szükséges munkákat.
Ma este 18,15-kor órakor ökumenikus zsoltáros istentisztelet (vespera) lesz a Szt. Lipót templomban. Nem nálunk,
hanem a római katholikus templomban.
Május 14-én énekkarunk és a Mozart ifjúsági zenekar közös koncertje lesz este 6 órakor. Vendég: százhalombattai
Liszt Ferenc vegyeskar és a Momento kórus.
Május 20-án, szombaton 18 órakor Genfi zsoltáros istentisztelet lesz templomunkban könyvbemutatóval egybekötve.
A hittantáborra a honlapon a hitoktatás fül alatt lehet jelentkezni. Befizetni Szalai Zsuzsánál lehet.
Jelentkezni lehet a nyári csitri klubba Hatos Katánál. Szóró lap van.
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.

