2017. 05. 14.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
18.00 Mozart Ifj. Zenekar vendégkórusokkal
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra, utána rendkívüli presbiteri gyűlés
10.00 Nyugdijas bibliaóra
08.00 Reggeli áhitat
09.30 Hatos Kata és Elvira vezetésével varró kör
15.00 Konfirmandusok 1. 18.00 Aero ifi
15.00 Frissen konfirmáltak ifije 17.00 FBI ifi (középiskolások)
18.00 Genfi zsoltár feldolgozások bemutatója
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
17.00 Ajtónyitó it.

Az igét Oláh Béla testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatot.
Tegnap megkereszteltük Szilágyi Györgyöt, Milák Erzsébet és Szilágyi György gyermekét, a mai istentiszteleten a
keresztség sákramentumában részesítettük Belényesi Dávid Ádámot, Belényesi Elizabet és Belényesi Levente fiát.
Isten áldását kérjük a családok életére és bekapcsolódásukra a gyülekezet közösségébe.
Utolsó útjára kisértük ki Jakabos Károlyt 60 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit Ézs. 38,10-12. és János
ev. 14,5. versei alapján hirdettük. „Sátorom leomlik és elmegy tőlem mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a
takács az életemet, hiszen levágott fonaláról engem. Reggeltől estig végzesz velem.” „Én vagyok az út, az igazság és az
élet, senki sem mehet az Atyához, csakis én általam.”
Végső búcsút vettünk Ötvös Károly atyánkfiától 69 éves korában. A feltámadás igéit Ézs. 9,1-2. alaqpján hirdettük:
„De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik
lakoznak a halál árnyékának földjén, azok felett fény ragyog fel.
Elbúcsúztattuk Szarka Lajost 76 éves korában. A feltámadás evangéliumát János ev. 11.r. 25-26.v.-i alapján hirdettük:
„Mondotta neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz nénbennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz
énbennem, soha meg nem hal. Hiszed é ezt?”
Gyászistentiszteleten búcsúztattuk Hajcsik Lászlóné Gyarmati Ilonát 74 éves korában: a hivő reménység
bizonyságtételét a 144. zs. 34.v. alapján hirdettük: „Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle? Az embernek fia, hogy
gondod van reá? Olyan az ember, mint a lehellet. Olyanok napjai, mint az átfutó árnyék.”
Kikisértük utolsó útjára Szalai Jánosné Pajor Erzsébetet 93 éves korában. A vigasztalás evangéliumát a II. Kor. 4,1618.v. alapján hirdettük: „Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is a belső mindazon által
napról-napra megújúl. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mert
nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
Kérjük, hogy a gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családokat.
Ma este lesz a Mozart Ifjúsági Zenekar koncertje 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.
Az iratterjesztésben elérhető a 2016.dec.31-én Huszár-Gál liturgiával tartott istentisztelet CD-je.

Holnap indulnak iskolánk hetedikesei a Határtalanul program keretében Erdélybe. Imádkozzunk azért, hogy áldásos
legyen útjuk. Három éjszakát töltenek testvérgyülekezetünknél Mezőpaniton.
Iskolánk csapata 136 induló közül jutott be 1. helyzettként a szeptemberi Tv adásban közvetített döntő 6 csapata közé az
általános iskolák számára hirdetett országos reformációs versenyen. Köszönjük a gyerekek, a szülők és a felkészítő
tanárok odaadását.
Kedden rendkívüli presbiteri gyűlés lesz gimnázium és egyházkerületi főjegyző választás ügyében. Kérjük, hogy a
presbiterek írják alá a meghívót.
A hittantáborra a honlapon a hitoktatás fül alatt lehet jelentkezni. Befizetni Szalai Zsuzsánál lehet.
Jelentkezni lehet a nyári csitri klubba Hatos Katánál. Szórólap 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!
Ifi tábor augusztus 22-27 Agárdon. Jelentkezni Ferencz Lillánál május 30-ig. 28eFt a teljesw költség.
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.

