2017. 07. 09.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
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 Pajzs Ágoston testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Megkereszteltük Szűcs Bencét, Bajáki Bettina és Szűcs Gyula gyermekét. Isten áldása legyen a családon. Szeretettel
várjuk őket a gyülekezetben.
Utolsó útjára kísértük Dálnoky Lászlót 84 éves korában. Isten vigasztalását a Zsolt 21:3-5 alapján hirdettük: „Megadtad

neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, fejére
színarany koronát teszel. Életet kért tőled, és megadtad neki, hosszú életet, örökké tartót.”
A héten eltemettük Bagos Lajosné Kelemen Irént 95 éves korában. Ravatala felett a Római levél 14.r. 7-9.v. alapján
hirdettük az Igét: „Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának: mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Mert akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel
és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék.” Isten vigasztalása és a gyülekezet imádsága
legyen a gyászoló családokkal.

Július 14-én pénteken nyugdíjas kirándulás Hatos Kata vezetésével nagytétényi kastélymúzeumba! – találkozás 09.00
órakor a gyülekezeti teremben, vagy 10-kora kastélynál.
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.

