
Hirdetések 

2016. március 6.. 

Szeretettel köszöntünk mindenkit az istentiszteleten! 

 

A mai napon   testvérünk olvasta az igét.  

 „Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik arról, hogy mi por vagyunk” 

Végső útjára kísértük Dálnoky Lászlóné Hóo Vilmát 83 éves korában. A vigasztalás igéit a Római levél 
14.r. 7-9.v. alapján hirdettük:”Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának, mert ha 
élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halunk, 57110az Úréi 
vagyunk. Mert azért halt meg és azért támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon és 
mind élőkön uralkodjék.” Isten vigasztaló szeretete legyen a gyászoló családdal. 

A gyülekezeti teremben számos gyermekholmi van a fogasokon tavaly tavasz óta.Érdemes megnézni, 
hátha találunk ismerős darabokat, mert szeretnénk a jövő héten összeszedni és betenni a kárpátaljai 
csomagba. 

Tricentenárium könyvet keresünk. Kérjük, Nagy Péternek adják oda. 

Kiemelt alkalmak:  

Március 9: Ökumenikus női világimanap 

Március 19: Tavaszi templom takarítás parti 

Március 20: Virágvasárnap, konfirmáció 

Március 24: Nagycsütörtök, 18h00 istentisztelet 

Március 25: Nagypéntek, 18h00 istentisztelet 

Március 26: Húsvéti imadélután, 17h00-22h00 

Március 27: Húsvét vasárnap  

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

Az iskolai (határidő: március 1) és az óvodai jelentkezésekre buzdítjuk a testvéreket és kérjük, hogy 
javasolják ezt ismerőseiknek is.  

Zajlik 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. 

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

Még kapható 2016-os Bibliaolvasó kalauz! 

 

   Vasárnap   10:00 Istentisztelet, úrvacsora, utána rendkívüli presbiteri gyűlés 
  17.00 Ifi manusok, Vita ifi 

Hétfő   18.00 Énekkar  
Kedd   09.30 Baba-mama kör  

  18.00 Kereszt-kérdések 
  18.00  Bibliaóra az óvodában 

    Szerda   10.00 Bibliaóra, és női világimanap  
  18.00 Ige körül  és női világimanap  

   Csütörtök   08.00 Bibliaóra  
Péntek   Konfirmandusok előkészítő táborba mennek   

  Szombat   18.00 Mini ifi  
   Vasárnap 

 
  10.00 Istentisztelet, utána szeretetvendégség az Ádám-kör házigazdaságával 
  17.00 Ifi manusok, Vita ifi 

 


