2018.03. 25.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!

Vasárnap

Húsvét 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
18.00 Istentisztelet
10.00 Istentisztelet
17.00 Húsvéti imadélután
10.00 Istentisztelet úrvacsorával

Húsvét hétfő

10.00 Istentisztelet úrvacsorával

Hétfő
Kedd
Szerda
Nagycsütörtök

Nagypéntek
Nagyszombat

Az igét Gál Péter konfirmandus testvérünk olvasta. A konfirmandusokért imádkozott Pajzs Abigél. Köszönjük a
szolgálatukat.
A héten eltemettük Orosz Árpád 62 éves korában elhunyt testvérünket. A vigasztalás igéit a Jelenések könyve 21.3-4
alapján hirdettük: „Íme az Isten sátora az emberekkel van és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek és maga Isten lesz
velük, és letöröl minden könnyet a szemükről és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsők elmúltak.” Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra és szeretettel várjuk őket a
gyülekezet közösségében.
Szeretettel köszöntjük a konfirmandusokat és családjukat. Köszönjük a szülők és az ifjak elkötelezettségét, a felkészítő
hitoktatók és lelkészek szolgálatát.
Az e heti Reformátusok lapjában hosszabb cikk található gimnáziumunk alapkő letétele és lelkészünk kitüntetése
alkalmából. A cikkek a reformatus.hu honlapon is olvashatók.
A rendszeres közös imádság elősegítésére heti imatémákat javasolunk. A következő hét témája: A Nagyhét.
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 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.

