
Hirdetések
2015. január 18.

Szeretettel köszöntünk mindenkit az istentiszteleten!

A mai napon Zimonyiné Süle Anikó testvérünk olvasta az igét.

Az elmúlt héten búcsúztattuk Hevesvári Ottóné Komjáthy Juliannát 88 éves korában. A vigasztalás
evangéliumát az II. Timótheus 4.r. 6-8.v. alapján hirdettük A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a
gyászoló családot.
Végső búcsút vettünk dr Varga Andortól 73 éves korában.  A vigasztalás igéit a Mt ev. 5.r. 41.v. alapján
hirdettük: „És aki téged egy mérföld útra kényszerít,  menj el vele kettőre.” Isten Szent Lelke vigasztalja
meg a megszomorodott szíveket.

Köszönjük a Munkatársi hétvége imádságos támogatását az elmúlt hétvégén. Az idei évre az „Összegyűjtés
Éve” mottót fogadtuk el.

Az Ökumenikus imahétre hívjuk és várjuk a testvéreket mind a négy estére. A szombati alkalom lesz
nálunk. A szeretetvendégségre kérjük, hogy szendvicseket és süteményt hozzanak. Jelentkezni Jani
Marianna diakónusnál lehet.
Holnap, január 19-én, hétfőn 17 órakor lesz a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában a
leendő elsős gyermekek szülei számára tájékoztató. Kérjük a testvéreket, segítsenek az érdeklődők
értesítésében. Március 2-a a jelentkezési lapok leadási határideje.
Február 21-én 9 órától a gyülekezeti teremben munkatársi megbeszélés, amire minden érdeklődő
gyülekezeti tagot is szeretettel várunk.
Kérjük a testvéreket, hogy ellenőrizzék a pénztárosi asztalnál kitett választói névjegyzék tervezetet.
Pipálják ki a helyes neveket. Ha hiányzik valakinek a neve, írja a lista végére, mobilszámmal együtt.
2015. augusztus 3-8-án lesz a jövő évi gyülekezeti tábor Révfülöpön. Jelentkezni Papp Tamás presbiternél
lehet.
Az iratterjesztésben a gyülekezeti tagok számára is elérhetők a bibliaolvasó kalauzok.

Vasárnap    10:00 Istentisztelet
   16.00 Kisifi

16.00 Nagyifi
Hétfő    17.00 Tájékoztató a leendő elsősöknek az iskolában

   18.00 Kórus
Kedd    18.00 Bibliaóra

Szerda    10.00 Bibliaóra
18.00 Bibliakör a vasárnapi Ige körül

Csütörtök    08.00 Bibliaóra
18.00 Ökumenikus imaest evangélikusoknál

Péntek    15.30 Konfirmáció I
   16.30 Konfirmáció II
   18.00 Ök. imahét baptistáknál

Szombat    10.30 Hittan
   18.00 Ök. imahét reformátusok

Vasárnap    10:00 Gyászolók istentisztelete
   16.00 Kisifi
   16.00 Nagyifi
   18.00 Ök imahét r. katolikusok


