2018. Húsvét vasárnap
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit templomunkban!
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvét vasárnap
Húsvét hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet
17.00 Húsvéti imadélután
10.00 Istentisztelet úrvacsorával
10.00 Istentisztelet úrvacsorával
18.00 Bibliaóra
19.00 Presbiteri gyűlés
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!
09.00 Hittanos családi nap
17.00 FBI és Aero ifi
10.00 Istentisztelet, utána szeretetvendégség
17.00 Fiatal felnőtt kör

Az igét Pillár Ilona testvérünk olvasta. Köszönjük a szolgálatát.
Tegnap eltemettük Vasi Jánosné Pintér Esztert 88. évesen. A vigasztalás igéit I. Mózes 15,15. alapján hirdettük. „Te
poedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.” Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló
családra.
A mai napon megkereszteltük Fórizs Júlia Virágot, Jankó Eszter és Fórizs Balázs gyermekét, Fórizs István presbiter első
unokáját. Isten áldását kérjük a család életére.
A rendszeres közös imádság elősegítésére heti imatémákat javasolunk. A következő hét témája: Világi vezetőinkért.
A Reformáció 500. évfordulójára a Kálvin téri templom elé került 95 betonelem. A betonelemek felületére minden
esetben két idézet került, a legnagyobb reformátoroktól (Luthertől, Kálvintól, Zwinglitől, Melanchthontól és társaiktól)
származó egy-egy gondolat, valamint egy magyar, reformáció-vonatkozású idézet. Ezek közül a REF501 jegyében
örökbe lehetett fogadni gyülekezetenként és intézményenként egyet. Gyülekezetünk a 87. sorszámút fogadta örökbe, és
helyezte el a bejáratnál, majd az istentisztelet után leleplezi a következő idézetekkel:
IDÉZET I.: „Egyedül a kereszt - ez a mi teológiánk!”, SZERZŐ: Martin Luther. MEGJELENÉS ÉVE: 1519
IDÉZET II.: „A szertartások különbözősége az egyház egységét nem töri meg, ha a szív és lélek egy.”,
SZERZŐ: Szegedi Kis István, CÍM: Közös helyek , MEGJELENÉS ÉVE: Az első latin nyelvű kiadás: 1585
Nagyszombaton 17-22 óráig imadélutánt tartottunk háromszor másfél órás blokkban. Köszönjük Némethné Pötördi
Zsuzsanna szervező munkáját és a résztvevők odaadását.
Vasárnaponként 9h15-9h45 között a toronyszobában az igehirdetésért és a gyülekezetért imaközösséget tartunk.
Április 3-án, kedden presbiteri gyűlés. Mindenkit szeretettel várunk.
Április 7-én 9-től hittanos családi nap. A gyülekezeti tagok is jöhetnek.
Április 14-én lesz a 2017-ben megkereszteltek találkozója. Minden érdekeltet várunk.
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.

