2017. 05. 21.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
17.00 Ajtónyitó istentisztelet
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
08.00 Reggeli áhitat
09.30 Hatos Kata és Elvira vezetésével varró kör
18.00 Áldozócsütörtöki istentisztelet a vespera énekkar részvételével
15.00 Konfirmandusok 1.
18.00 Aero ifi
15.00 Frissen konfirmáltak ifije
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
17.00 Óvodai kibocsátó istentisztelet

Az igét Dula Borbála testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatot.
A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesítettük Egei Zsombort, Egei Sztankó Renáta és Egei Zoltán
gyermekét, valamint Magyar Jankát, Bajta Emese és Magyar Zoltán leányát. Isten áldását kérjük a családok életére és
szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségében.
Tegnap bemutattuk Papp Anette gondozásában, a gyülekezet kiadásában a Genfi zsoltárok feldolgozásának kevésbé
ismert változatait. Ez az első kötet. Ezt be is mutatta a vespera énekkar, a lemez októberben lesz kapható.
Tegnap érkeztek haza iskolánk hetedikesei a Határtalanul program keretében Erdélyből. Jól sikerült az út, különösen a
testvérgyülekezetünknél, Mezőpaniton töltött idő.
Június 2-án pénteken a nyugdíjasok elmennek a Hagyományok Házába ahol Barberné Elvira és Jónás Piroska úrasztali
terítőit is kiállítják zsűrizés után. Találkozó de. 9 és ¼ 10 között a gyülekezeti teremben.
Iskolánk csapata 136 induló közül jutott be 1. helyezettként a szeptemberi döntő 6 csapata közé az általános iskolák
számára hirdetett országos reformációs versenyen. Köszönjük a gyerekek, a szülők és a felkészítő tanárok odaadását.
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 teljes 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.
A kárpátaljai testvéreink javára támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra is
lehet befizetni.
Óvodánkba hitben élő óvónőket keresünk. Jelentkezni az óvodában lehet önéletrajzzal és lelkészi ajánlással.
Ferencz Lillának, aki beosztott lelkészünk lesz, július 15-től albérletet keresünk.

