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Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat

Vasárnap

10.00 Istentisztelet, konfirmációs fogadalom megerősítés, Lónyay gimn. bemutatkozás
17.00 Ajtónyitó it.
17.00 Fiatal felnőttek, ifi manusok
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)
14.30 Női ádventi koszorúkészítés
17.00 FBI és Aero ifi
18.00 Ádventi vespera, úrv. előkészítő
10.00 Úrvacsora, 16.00 ádventi gyermekműsor
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Nemeskéri Sándor tiszteletbeli presbiter testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az elmúlt héten többször is megálltunk ravatal felett. Eltemettük Teleki Lajosné Széles Margitot 84 éves korában: a
feltámadás igéit az I. Thessz. 4,16-18. alapján hirdettük: „Nem akarom továbbá atyámfiai, hogy tudatlanságban
legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy nem bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha
hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ővele
együtt.”
Végső búcsút vettünk Jakab Józsefné Budai Esztertől, 82 éves korában: Ravatala felett a 144. zs 3-4.v. alapján
hirdettük az igét: „Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, az embernek fia, hogy gondod van reá. Olyan az ember,
mint a lehellet, olyanok napjai, mint az átfutó árnyék.”
Megrendülve, de hálás szívvel kísértük utolsó útjára Kovács Lászlóné dr Szonthy Erzsébet testvérünket 91 éves
korában. A reménység igéit a Jelenések 2.r. 10.v. v. alapján hirdettük: „Légy hű mindhalálig és neked adom az életnek
koronáját.”
A gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családokat, így töltve be a Krisztus törvényét.
Köszönjük a Lónyay utcai református gimnázium és kollégium diákjainak és pedadódusainak bemutatkozó szolgálatát.
Isten áldását kérjük a konfirmációjukat megerősítő testvéreinkre.
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.
Javasoljuk a Papp Anette rendezte énekeskönyv kiállítás megtekintését.
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.

