2017. 09. 17.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
17.00 Hittanos évnyitó
18.00 Énekkar
09.30 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
18.00 Ige körül
08,00 Bibliaóra
15.00 Kezdő konfirmandus csoport
16.30 Konfirmáció (haladó csoport)
18.00 Wifi (világ világossága ifi)
17.00 Aero és FBI ifi
10.00 Istentisztelet
17.00 Óvodai befogadó
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Szabados László testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
A mai napon megkereszteltük Rimai Gábor István és Gulyás Mária Ilona Tí571106mea nevű
gyermekét. Isten áldása legyen a család életén.
Ma 17 órakor lesz a hittan tanévnyitó a mi iskolánkon kívül református hit- és erkölcstan oktatást
választók részére. A záró szeretetvendégségre süteményeket szeretettel várunk.
A kezdő konfirmációs csoport szeptember 22-én (pénteken) 15 órakor indul. Jelentkezési lap a
pénztárosi asztalnál.
Aznap estig lehet jelentkezni Németh Tamás iskolalelkésznél (tamas.nemeth26@gmail.com) az
okt.31-én 10-15h között, a Papp László Sportarénában tartandó központi reformációs rendezvényre.
Jó alkalom arra, hogy intézményeink és gyülekezetünk tagjai együtt ünnepelhessenek. Az evangélikus
templomban este 18 órakor tartunk aznap ökumenikus istentiszteletet.
Szeptember 24-én 17 órakor az új óvodások befogadó istentisztelete kerül sorra.
Szeptember 29-én a nyugdíjas kör Abigél kiállítást tekint meg a Szabó Magda évforduló kapcsán.
Szeptember 30-án délelőtt lesz az őszi első templomtakarítás parti. Este 18 órakor kezdődik az új
tanév vespera sorozata, ami egyben úrvacsorai előkészítő is.
Október 1-én ünnepeljük templomunk felszentelésének 90. évfordulóját.
Október 7-én 18 órakor lesz Luther liturgiája szerinti istentisztelet a mi templomunkban, a rá
következő héten pedig Kálvin liturgiája szerint az evangélikus templomban.
Október 15-én lesz a presbiterválasztási egyházközségi közgyűlés. Aznap este 18 órakor lesz
Borsányi Márton szervezésében koncert.
November 18-án ökumenikus vesperával zárjuk a reformációs gyülekezeti rendezvényeket.
A kárpátaljai testvéreink javára támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér
Istvánnál továbbra is lehet befizetni.
Megjelent Hírlevelünk.

