2018.03. 04.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet, úrvacsora
18.00 Ifjúsági istentisztelet
18.00 Énekkar
18.00 Bibliaóra
19.00 Presbiteri gyűlés
10.00 Nyugdíjas bibliaóra, női világ imanap
18.00 Női világ imanap, 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)
19.00 Munkahét záró imaközösség az óvodában!
17.00 FBI és Aero ifi
10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőtt kör

Az igét Fórizs István testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Az elmúlt héten utolsó útjára kisértük ki Barta Bélát 74 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit a Jn ev.
6.,r.68-69.v. alapján hirdettük:” Uram, kihez mehetnénk! Örök életnek beszéde van Tenálad! És mi elhittük és
megismertük, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szivű
gyászolókra és a gyülekezet hordozza őket imádságaiban.
A m,ai napon megkereszteltük Papp Tamés Mikest, Papp-Tóth Viola beosztott lelkész és Papp Tamás presbiter
gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére és szolgálatára a gyülekezet közösségében.
Ma 18 órakor ifjúsági istentisztelet lesz. A szülőket 19h00-ra várjuk a baba-mama szobába.
Március 6-án keddem 19 órakor presbiteri gyűlés.
Március 7-én, szerdán 10 és 18 órakor a gyülekezeti teremben lesz az Ökumenikus világimanap alkalma a suriname.i
asszonyok vezérfonala alapján. Vetítés, tea, süti, … Érdeklődni Papp-Tóth Violánál és Ferencz Lillánál.
Március 14-én 15 órakor lesz gimnáziumunk aslapkő letétele. Szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját.
A rendszeres közös imádság elősegítésére heti imatémákat javasolunk. A következő hétre: Gyülekezeti szolgálókért
Pénteken 19-től munkahét záró imaközösség lesz az óvodában. Szervező: Papp Tamás.
Vasárnaponként 9h15-9h45 között a toronyszobában az igehirdetésért és a gyülekezetért imaközösséget tartunk.
Mindenkit várunk rá!
A gyülekezeti terem felújítására adakozást hirdetünk. Részletek a Hírlevél gondnoki beszámolójában.
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. Szórólap a pénztárosi asztalnál és a kijáratnál.
Ne felejtkezzünk el jövedelemadónk 1%-át a Magyarországi Református Egyháznak ill. a Budafoki Református
Keresztény Alapítványnak felajánlani és erre másokat is buzdítani.
A kárpátaljai testvéreink javára támogatást Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál lehet továbbra is lehet
befizetni.

