2017.10.08.
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 Ajtónyitó
18.00 Énekkar
18.00 Bibliaóra utána Presbiteri gyűlés
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
18.00 Ige körül
08.00 Bibliaóra
09.30 Baba-mama kör
09.30 Varrókör
15.00 Kezdő konfirmandus csoport
16.30 Konfirmáció (haladó csoport)
18.00 Wifi (világ világossága ifi)
17.00 Aero és FBI ifi
18.00 Ünnepi istentisztelet, Kálvin liturgiája szerint azu evangélikus templomban
10.00 Istentisztelet , presbiterválasztás, egyházközségi közgyűlés
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
18.00 Koncert

Az igét Sepsi Enikő testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az elmúlt héten eltemettük Dorogi József atyánkfiát 101 éves korában. Tiszteletre méltó korát egészségben és mély
hitben élte meg. Ravatala felett a feltámadás reménységét a Példabeszédek könyve 16.r. 31.v. alapján hirdettük: „Igen
szép ékes korona a vénség, igazság útján található.”
Szomorú szívvel vettünk végső búcsút Busi Ferenc atyánkfiától 77 éves korában: a vigasztalás igéit a Jób könyve 1.r.
21.v. aalapján hirdettük: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve.” A gyülekezet hordozza
imádságaiban a megszomorodott szíveket.

Javasoljuk a Papp Anette rendezte énekeskönyv kiállítás megtekintését.
Október 14-én istentisztelet Kálvin liturgiája szerint az evangélikus templomban.
Október 15-én lesz a presbiterválasztási egyházközségi közgyűlés.
Aznap este 18 órakor lesz Borsányi Márton szervezésében koncert. Süteménnyel kérjük támogatni az alkalmat.
Jelentkezni Rideg Erikánál.
A következő Ádám-kör október 19-én 19j00-kor lesz Nagy Lászlóéknál (Kova u. 12).
19-en jelentkeztek 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 közös október
31-i ünnepet.
November 18-án a Szt. Lipót templomban ökumenikus vesperával zárjuk a reformációs gyülekezeti rendezvényeket.
A 2018-as gyülekezeti tábor 2018. július 8-13 között lesz. Jelentkezés és előleg befizetés Papp Tamásnál. Fontos, mert
600eFt előleget már be kellett fizetnünk.
A kárpátaljai testvéreink javára támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál lehet
továbbra is lehet befizetni.

