2017.11.05.
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
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 FBI és Aero ifi
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Balla Csaba testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az igét Lakatos Enikő hírdette, az úrvacsorában László Emőke segített.
Október 30-án évében utolsó útjára kísértük Mucska Józusefné László Katalint, aki életének 80-ik évében hunyt el.
Október 31-én elhunyt gyülekezetünk oszlopos tagja, Kovácsné dr. Szonthy Erzsébet. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük
a gyászoló családra. A temetésről később adunk hírt.
Isten vígasztaló igéje a Jelenések könyve 21:3-4-ből szólt: „Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől:

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és
letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsők elmúltak.”
Könyvismertetés: Székely Sándor budafoki hitoktetó lelkész 10 évig volt a legnehezebb és legtermékenyebb években
a gyülekezet munkása. Az Emlékező Gyülekezet” címet adtuk reménybeli sorozatunknak, mellyel szeretnénk
megörökíteni az előttünk járó testvérek szolgálatát, megteremtve ezzel egy szellemi folyamatosságot éás eleget téve
az emlékezés bibliai parancsának is. Most pedig kérjük Freyné Székely Ágnest, hogy ismertesse a kiadványt.
Szeretném elmondani, hogy a könyvecskének van egy minimális ára, 500 Ft, amivel megteremtjük a következő
kiadvány anyagi alapját.
Javasoljuk a Papp Anette rendezte énekeskönyv kiállítás megtekintését.
November 3-5-én a fiatal felnőttek köre Noszvajon tart hétvégét.
November 4-én került sorra az őszi templom takarítás parti 2. fordulója. Köszönjük a szervező Kirner Attila presbiter
és a résztvevők munkáját.
November 7-én presbiteri gyűlés. Kérjük a presbitereket, hogy írják alá a meghívót.
November 17-én a nyugdíjas csoport a Várkert bazár Ég és föld között kiállítását tekinti meg.
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.

