2017.12.03.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, úrvacsora
16.00 ádventi gyermek műsor
18.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok
18.00 Énekkar
18.00 Bibliaóra
19.00 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, utána jótékonysági vásár a gyülekezeti terem felújítására
17.00 Ajtónyító it.
17.00 Fiatal felnőttek köre + ifi Manusok

Az igét Frecotné Mészáros Gabriella testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az elmúlt héten többször is megálltunk ravatal felett. Eltemettük Tábori Frencné Vörös Violát 91 éves korában: a
feltámadás igéit az Jób könyve 5,26. alapján hirdettük:? Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik
be a learatott gabona.”
Utolsó útjára kísértük ki Szenter Istvánt, 89 éves korában. A vigasztalás igéit Ézsaiás 40,6-8.v. alapján hirdettük:
„Szózat szól: kiálts! S mondotta: mit kiáltsak? Minden test fű és minden szépsége mint a mező virága! Megszáradt a fű,
elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvalt reá. Bizony fű a nép! Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde
mindörökre megmarad.
A gyülekezet hordozza imádságban a gyászoló családokat, így töltve be a Krisztus törvényét. Isten Lelke vigasztalja
meg a megszomorodott szíveket.
A mai istentiszteleten megkereszteltük Veress Adélt, Veress Molnár Renáta és Veress Zoltán Bálint leányát. Isten
áldását kérjük a családra és szeretettel várjuk őket a gyülekezet közösségébe.
Tegnap volt az adventi női délután. Köszönjük Rideg Erikának és a Kirner családnak, hogy évről évre lehetővé teszik
ezt az ünnepi alkalmat.
A gyülekezet láthatja, hogy a Pajzs irodaépület irányában a kemencétől a főbejárat kerítéséig nagyon szép díszfenyőket
ültettünk. Az ötletgazda és a finanszírozó Zöld Sándor testvérünk volt, a kivitelező Kirner Attila és Víg Zoltán.
Új úrasztali terítőnk van, melyet Jónás Piroska készített és ajándékozott a gyülekezetnek. Ez a terítő volt a
Spotcsarnokban tartott ünnepi istentiszteleten az Úr asztalán, mivel megnyerte az országos pályázatot. Szeretném az
ajándékozó levelet felolvasni.
Ma du. 16 órakor adventi gyermekműsor.
10-én vasárnap jótékonysági vásár lesz a gyülekezeti terem felújítására.
16-án szombaton 17-22 óra között adventi imaest. Érdeklődni Némethné Pötördi Zsuzsannánál.
17-én vasárnap du. 15 órakor nyugdijas karácsonyra várjuk a testvéreket. Bővebb információ Hatos Katalinnál.
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.

