2021. október 17. Vasárnap
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Gyógyulás Éve 42. vasárnapján!
Vasárnap

10.00 Templomi jelenléti- és online-istentisztelet

Hétfő

19.00 Kórus
10.00 Varró kör
18.00 Bibliaóra
10.00 Nyugdíjas bibliaóra
18:00 Ige körüli csoport
8:00 Bibliaóra
09.30 Baba-mama kör
Ifik
Ifik
09.00 Megemlékezés Nagy Péter sírjánál
10.00 Templomi jelenléti- és online-istentisztelet

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

Köszönjük Fórizs István presbiter testvérünknek az igeolvasási szolgálatát.
A mai istentiszteleten megkereszteltük Barabás Lilient, Barabás Róbert és Gulyás Adrienn leányát és
Jámbor Jázmin Tamarát, Jámbor Máté és Molnár Krisztina gyermekét. Isten áldását kérjük a családok
életére és részvételükre a gyülekezet közösségében.
November 12. és 14. között gyülekezeti hétvégét tartunk Balatonszárszón. Jelentkezni egyelőre a
gyülekezeti e-levél címen keresztül lehet. Hamarosan a honlapon is megnyílik ezt a felület.
Heti imatéma javaslatunk: Egyházmegyénk és gyülekezeteinek szolgálatáért
Köszönjük Molnár Sándor külső-kelenföldi lelkész szolgálatát. A mai perselypénz az egyházmegyei
felújítási alap támogatását szolgálja.
Óvodánkba óvodapedagógust, iskolánkba tanítót keresünk. Az érdeklődők jelentkezzenek az illetékes
intézményben.
Ifitábor lesz október 25-27. között Környe- Tagyospusztán. Az ifisek érdeklődjenek az ifi vezetőiknél.
Október 23-án Nagy Péter sírjánál tartunk megemlékezést. Reggel 8 órakor indulunk a gyülekezeti terem
előtt. Jelentkezni a lelkészeknél, Juhászné Szabó Kata diakónusnál és a gyülekezeti emil címen lehet. Aki
autóval jön, kérjük, jelezze hány további személyt tudna elvinni.
Október 29-én rendhagyó zsoltáros istentisztelet lesz templomunkban, gyülekezetünk kántorátusa és több
közösségünk által ismert zenész részvételével. Szeretnénk ezen az estén elhunyt lelkipásztorunkra, Nagy
Péterre emlékezni.
November 6-án Nagy Péterre emlékezve egész napos konferenciát tartunk gimnáziumunk aulájában.
Hasonló programot tervezünk december 4-én. December 10-én Nagy Péter halálának első évfordulóján
megemlékező istentiszteletet tervezünk templomunkban. A részletes programról később adunk
tájékoztatást.
Október 30-án templom takarítás parti. Másnap a legalább 50 éve konfirmáltak fogadalom megújítása.
Jelentkezni a lelkészeknél, Juhászné Szabó Kata diakónusnál és a gyülekezeti emil címen lehet
Kérjük a testvéreket, hogy a gyülekezet közelmúltjával kapcsolatos fényképeket küldjenek a gyülekezeti
emil címre.
Köszönjük az eddigi adakozást. A jelenléti alkalmak mellett is kérjük a rendszeres online utalást is!
Mindenkit várunk az istentisztelet utáni teázás/kávézásra a gyülekezeti terembe.

