2021. november 7. Vasárnap
Hirdetések
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Gyógyulás Éve 45. vasárnapján!
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

10.00 Templomi úrvacsorás jelenléti- és online-istentisztelet
17.00 iskolaközösségi (Ajtónyitó) istentisztelet
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
Indulás a gyülekezeti táborba
Ifik
Ifik
10.00 Templomi jelenléti- és online-istentisztelet

Köszönjük Juhászné Szabó Kata diakónus testvérünknek az igeolvasási szolgálatát.
Utolsó útjára kísértük Tóth Gusztáv testvérünket, aki 83 évesen hunyt el. A vigasztaló ige a 139. Zsoltár,
11-12 alapján hangzott: „Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a
világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig
olyan, mint a világosság.” Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk a gyászoló családnak és szeretettel várjuk a
gyülekezet közösségébe.
November 12. és 14. között gyülekezeti hétvégét tartunk Balatonszárszón. Jelentkezni holnap estig lehet.
18h-kor vacsorával kezdünk, addigra le kell érni.
Kérjük a testvérek a maszk viselésére a zárt térben.
Heti imatéma javaslatunk: Hálaadás népünk szabadságáért
Köszönjük a tegnapi konferencia minden közreműködőjének az odaadását.
Ma délután 17 órakor iskolaközösségi (Ajtónyitó) istentisztelet lesz a templomban. Szolgálatot tesz a 8. B.
és 8. C. osztály. Az alkalmon a személyes reformációnk és megújulásunk lesz a téma.
Óvodánkba óvodapedagógust, iskolánkba tanítót keresünk. Az érdeklődők jelentkezzenek az illetékes
intézményben.
November 11-én az egyházkerületi közgyűlés keretében szentelik fel a fiatal lelkészeket a 17.30-kor
kezdődő istentiszteleten a Nagyvárad téri református templomban. Szászné Lázár Csenge beosztott
lelkészünk is a felszentelendők között van. Aki szeretne csatlakozni ehhez az ünnepi alkalomhoz,
jelentkezzen a gyülekezeti e-levél címen ma este 10 óráig.
November 27-én szombat délután 3-tól közös adventi koszorú készítést tervezünk a gyülekezeti teremben.
Jelentkezni Rideg Erikánál lehet.
December 10-én Nagy Péter halálának első évfordulóján megemlékező istentiszteletet tervezünk
templomunkban.
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.

