2020. március 22.
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit az online kapcsolaton keresztül!

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Istentisztelet online
19.00 Énekkar elmarad
10.00 Varró kör elmarad
18.00 Bibliaóra online
10.00 Nyugdíjas bibliaóra elmarad
18.00 Ige körül online
8.00 Bibliaóra elmarad
15.00 Kezdő konfirmáció
09.30 Baba-mama kör online
14.45-16.00 Haladó konfirmáció
Ifjúsági alkalmak online
10.00 Istentisztelet online

Egyenlőre a személyes találkozással járó alkalmakat online eszközökkel pótoljuk. A kapcsolattartást
online eszközökkel, a csoportvezetők koordinálásával végezzük.
A konfirmációt előre láthatólag Pünkösd hétfőre tesszük át.
Heti imatéma javaslatunk: a héten imádkozzunk a korona vírus betegeiért, családjukért és a
védekezésben szolgálókért
Kérjük, figyeljék a feltamadas.hu honlapot, ahol az aktuális híreket is feltüntetjük. Itt online közvetítés is
elérhető az istentiszteletről és az archívumban is számos igehirdetés található. Az irodai személyes
ügyintézés szünetel. Az irodai telefonszám is megváltozott. Kérjük, hogy hétköznap 9 és 14 óra között a
+36 30 165 9633 mobiltelefonszámon keressenek bennünket!
Javasoljuk, hogy adják le az óvodába is a jelentkezéseket, hogy folyamatosan történhessen a
kapcsolatfelvétel a családokkal. Az óvodába csak azokat a gyermekeket hozzák, akiknek az elhelyezését
nem tudják megoldani.
Az iskolai és a gimnáziumi felvételi eredmények az intézmények honlapján elérhetők. Az iskolai felvételi
fellebbezését kérjük, hogy az intézményhez online juttassák el.
A gyülekezeti tábor augusztus 20-26 között Balatonszárszón lesz.
Indul az adóbevallási szezon is. Kérjük a testvéreket, hogy a Budafoki Református Keresztény
Alapítványnak és a Magyarországi Református Egyháznak utaljanak 1-1%-ot és erre buzdítsák
ismerőseiket is. A www.feltamadas.hu honlapunkon megtalálhatók a szükséges adatok.
A gyülekezet kiadásai is növekednek az intenzívebb online jelenlét miatt. Kérjük a testvéreket lehetőség
szerint az online perselypénz utalásra.
A gyülekezeti táborban a kis jövedelmű és nagycsaládos testvérek részvételének támogatására indítunk
gyűjtést. Kérjük, a közösség egységét ezzel is fejezzük ki.
Egy paniti testvérünk 22 éves fiát nagyfeszültségű áramütés érte. Mindkét lábát amputálni kellett.
Hamarosan Magyarországra érkezik rehabilitációra. Az ő támogatására is indítunk gyűjtést.

