
Hirdetések 
2016. január 17. 

Szeretettel köszöntünk mindenkit az istentiszteleten! 

 

A mai napon Kirner Attila testvérünk olvasta az igét.  

A mai napon megkereszteltük Pallag Mátyást, Karner Anikó és Pallag Tibor gyermekét. Isten áldását  

kérjük a családra.  

Utolsó utjára kísértük ki: 

Özv. Lantos Mihályné sz. Horváth Rozáliát, életének 96. évében. Temetésén elhangzott vigasztaló ige 
az I. Korinthus 13,8 volt, mely így hangzik: „A szeretet soha el nem fogy”. 

Kovács Jánosné sz. Major Máriát, életének 83. évében. Temetésén elhangzott vigasztaló ige a Jób 
könyvének 1,21 volt, mely így hangzik: Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve”. 

Isten vigasztaló szeretete tartsa meg a gyászoló családokat! 

Kiemelt alkalmak:  

Hétfőn, 18-án du. 5 órakor a leendő első osztáyyok szülői értekezletee 

Január 19-én kezdődik a Kereszt-kérdések  misszió beszélgetés sorozat. 

Január 21-24 között lesz a kerületi ökumenikus imahét. Csütörtök evangélikus templom, péntek:  

Baptista imaház, szombat: nálunk, vasárnap szintrén este 6-kor evangélikus imaház. 

Július 18-23: gyülekezeti tábor. Jelentkezni Papp Tamás presbiternél 10eFt/család előleg befizetésével.  

Az iskolai és az óvodai jelentkezésekre buzdítjuk a testvéreket és kérjük, hogy javasolják ezt 
ismerőseiknek is.  

Bejelentés: Jani Marian szerződése lejárt. A diakóniai státuszt nem szüntetjük meg, sőt fejleszteni sze- 

retnénk. Jan uár 11-től négy órás állásba felvettük Fraskóné  Hatos Katalint. Ő nem diakónus, noha sok 
diakóniai jellegű munkát is végez.  

A presbitérium elfogadta a választói névjegyzéket. Kérjük a tervéreket, hogy most vasárnap és jövő héten 
használják ki a lehetőséget .és a pénztárosi asztalnál kitett névjegyzéket ellenőrizzék és írják be 
megjegyzéseiket telefonszámukkal együtt. 

Kezdődik az adóbevallási kampány. Érdemes az ismerősöket is buzdítani arra, hogy a Magyarországi 
Református Egyház és Alapítványunk számára is rendelkezzenek az 1%-ról. Az adatok elérhetők a 
honlapon. A pénztárosi asztalnál is van minta. 

 

   Vasárnap   10:00 Istentisztelet  
  17.00 Ifi manusok, Vita ifi 

Hétfő   18.00 Énekkar  
Kedd   09.30 Baba-mama kör  

  18.00 Bibliaóra  
    Szerda   10.00 Bibliaóra  

  18.00 Ige körül   
   Csütörtök   08.00 Bibliaóra, este 6-tól ök imahét 

  
Péntek   15.30 Konfirmáció I 

  16.30 Konfirmáció II.  
  Szombat  18.00 Mini ifi  

   Vasárnap 
 

 10.00 Istentisztelet 
 17.00 Ifi manusok, Vita ifi 

  



Kárpátaljai testvéreink javára Szalontay Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál Fehér Istvánnál továbbra is 
lehet befizetni.  

  


