2017. 05. 28.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vasárnap
Hétfő

10.00 Istentisztelet
17.00 Óvodai kibocsátó 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
15.00 Konfirmandusok ezévi záró alkalma
18.00 Aero ifi
10-13-ig presbiterek megbeszélése a gyül. teremben
15.00 Frissen konfirmáltak ifije
18.00 Vespera
21.00 Pünkösdi virrasztás
10.00 Pünkösdi istentisztelet, úrvacsora
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
10.00 Istentisztelet, úrvacsora nagy kehellyel

Az igét Fórizs István presbiter testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatot.
A mai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesítettük Bánhegyi Dánielt, Tordai Villő Iringó és Bánhegyi
Dávid gyermekét. Isten áldását kérjük a családok életére és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségében.
Utolsó útjára kisértük ki Kovács Jánost 72 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás üzenetét az Ap.Csel. 2,24. alapján
hirdettük:”Az Isten feltámasztotta őt, a halál fájdalmait megoldván, mivel lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia.”
Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívekre és a gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családot.
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.
Szombaton a presbitérium tagjait várjuk egy értékelő beszélgetésre 10 órakor.
Június 10-én a kiscsoportok találkozójára várjuk a gyülekezeti közösségi alkalmak résztvevőit.
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.
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.
Keresünk 6 férfit, akik segítenek a teraszra felállítani a sátrakat a délutáni alkalomhoz az istentisztelet után.

