2017.11.19.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, keresztelő
18.00-21.00 ifjúsági istentisztelet

Hétfő

18.00 Énekkar
18.00 Bibliaóra
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

Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, Lónyai bemutatkozás, konfirmációs fogadalom megerősítése
17.00 Ajtónyitó it.
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Fraskóné Hatos Katalin diakónus testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
A mai napon megkereszteltük Puly Flórát, dr AbayKinga és dr Puly Kristóf leányát. Keresztségben részesült.
Október 31-én elhunyt gyülekezetünk oszlopos tagja, Kovácsné dr. Szonthy Erzsébet. Isten vigasztaló kegyelmét
kérjük a gyászoló családra. A temetése november 24-én pénteken 9,45-kor lesz az óbudai temetőben.
Eltemettük Kovács Józsefné Tóth Juliannát 66 éves korában. A vigasztalás igéit a Római levél 8.r. 38-39.v-i alapján
hirdettük: „ Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem
szakaszthat el, minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban.”
Jövő vasárnap lesz az 50 ill 50 plusszosok konfirmációjának a megerősítése. Kicsit jöjjenek előbb egy 10 perccel.
Ugyancsak jövő héten lesz a Lónyai gimnázium rövid toborzó bemutatkozása. Több gyermekünk jár oda, támogassuk
öket a peselypénzzel. Igazgatóhelyettersük gyülekezetünk tagja.
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, eleget téve az
emlékezés bibliai parancsának is. Vegyük meg a könyvecskét és olvassuk el. Minimális ára van, 500 Ft, amivel
megteremtjük a következő kiadvány anyagi alapját.
Szeretetttel hirdetjük, hogy kántorunknak, Lénárt Lindának orgonahangversenye lesz november 19-én a Rákosfalvai
Szent István király Plébánia templomban 19,15-kor mise után. (Örs vezér tere közelében) Álmos vezér tere 1.
Javasoljuk a Papp Anette rendezte énekeskönyv kiállítás megtekintését.
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.
December 2-án 14h30-kor lesz az adventi női délután. Jelentkezni Rideg Erikánál.
December 3-án, vasárnap du. 16 órakor adventi gyermekműsor
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.

