2018.03. 18.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
17.00 Fiatal felnőtt kör
18.00 Énekkar
18.00 Bibliaóra
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
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!
08.00 Tavaszi templom takarítás parti
17.00 FBI és Aero ifi
10.00 Istentisztelet, konfirmáció úrvacsorával
17.00 Fiatal felnőtt kör

Az igét Szalontay Ottó testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Március 14-én volt gimnáziumunk alapkő letétele. Köszönjük a szervezők és a szolgálók odaadását.
Március 15 alkalmából gyülekezetünk tagját, dr. Szabó Miklóst a Magyar Érdemrend Tisztikereszt, lelkészünket Nagy
Pétert pedig a Magyar Érdemrend Lovagkereszt fokozatával tüntették ki. Köszönjük eddigi szolgálatukat és Isten áldását
kérjük további életükre.
A mostani hosszú hétvégén konfirmandus hétvége volt. Tegnap érkeztek haza. Köszönjük a szervezők odaadását.
A templom takarítás parti március 24-én, szombaton lesz. A másnapi konfirmációra méltó környezetet alakítsunk ki!
A rendszeres közös imádság elősegítésére heti imatémákat javasolunk. A következő hétre: A konfirmandusokért.
A nagyhéten nagycsütörtökön este és nagypénteken délelőtt is lesz istentisztelet.
Nagyszombaton, március. 31én 17-22 óráig imadélutánt tartunk háromszor másfél órás blokkban. 17-18.30-ig „Az
üdvösségre vezető út Krisztusra mutató előképei.”, 18.45-20.15-ig „Krisztus hét szava a kereszten” Egyéni imaséta a
templom csendjében. , 20.30-22-ig „Szenvedés történettől a feltámadásig” János evangéliuma alapján
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.

