2017. 07. 02.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet Úrvacsorával
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
18.00 Énekkar nyári szüneten
09.15 Csitri-klub
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
09.30 Varró kör
18.00 Aero ifi
15.00 Frissen konfirmáltak ifije
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Hamvai Csilla testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
A héten eltemettük Dr. Gál Sándort 60 éves korában. Ravatala felett a Mt 11:25-28 alapján hirdettük az Igét: „Abban
az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek
és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott
nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja
kijelenteni. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok
nektek.” Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk a gyászoló családnak és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségében.
Tegnap reggel elutaztak a hittantábor 1. turnusának (alsósok) a résztvevői. A 2. turnusnak (felsősök) júl. 6-án
(csütörtökön) 7h30-kor van a gyülekező. Imádsággal támogassuk a gyermekeket és a szolgálókat.
A nyári csitri klub első alkalma Hatos Kata vezetésével július 6-án lesz.
Július 14-én pénteken nyugdíjas kirándulás Hatos Kata vezetésével a Gödöllőre – találkozás 09.00 órakor a gyülekezeti
teremben.
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! Még
néhány 2 és egy 3 ágyas szoba kiadó.
Augusztus 5-én kenus kirándulás, Ravasz László emléktúra jelenkezés Dávid Andrásnál
Ifi tábor augusztus 22-27 Agárdon. Jelentkezni Ferencz Lillánál. 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, megoldódott az albérlete. Óvónőknek még keresünk.

