2017.10.22.
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 elmarad
18.00 Bibliaóra
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
18.00 Ige körül
08.00 Bibliaóra
09.30 Baba-mama kör
09.30 Varrókör
19.00 Ádám-kör
15.00 Kezdő konfirmandus csoport
16.30 Konfirmáció (haladó csoport)
18.00 Wifi (világ világossága ifi)
18.00-22.00 Imaéjjel a Saslétrom utcai gyülekezetben
17.00 FBI és Aero ifi
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Pillár Ilona testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
A mai napon megkereszteltük Fáró Dömét, Bernát Kitti és Fáró Attila gyermekét. Isten áldását kérjük a családra és
szeretettel várjük őket közösségünkben.
Az elmúlt héten mély részvét mellett kisértük utolsó útjára Pinkócziné Nagy Mariant 48 éves korában. Ravatala felett
Máté evangéliuma 24. r.42.v. alapján hirdettük a vigasztalás igéit: „Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jön el
a ti uratok” A gyülekezet imádságban hordozza a megszomorodott szíveket.
A mai istentiszteleten vesz imádságos búcsút a család Ágoston Gáborné Hajdú Erzsébettől 70 éves korában. Isten
igéjét olvasom a Jelenések könyve 21. r. 1-7. verséből. A gyülekezet együttérző szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot.
Iskolánk csapata a Re:formáció Kulturális kincskereső, a Reformáció Emlékbizottság, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Oktatásért felelős Államtitkársága, valamint az Oktatási Hivatal által általános iskolásoknak
szervezett versenyén országos I. helyezést ért el. Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!
Javasoljuk a Papp Anette rendezte énekeskönyv kiállítás megtekintését.
Október 27-én 18.00-kor indulás a gyülekezeti teremtől a Kárpát-medencei imaéjjelre.
A következő Ádám-kör november 2-án 19.00-kor lesz. Várjuk az érdeklődők csatlakozását.
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 1-én nem lesz nyugdijas bibliaóra.
November 2-án ifjúsági sportnap. Érdeklődni Ferencz Lillánál.
November 3-5-én a fiatal felnőttek köre Noszvajon tart hétvégét.
November 4-én kerül sorra az őszi templom takarítás parti 2. fordulója. Elsősorban a kert rendbe tétele és a falevél
gyűjtés a feladat. Jelentkezni Kirner Attila presbiternél lehet.
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.

