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A reggeli áhítatok MINDEN HÉTKÖZNAP, ½ 9-től az Ifjúsági teremben.
Toldi Ferenc Kórházban Bibliaóra csütörtökönként 14:30-tól.
Bibliaóra KEDDEN 17.00 órától /Gyülekezeti Ház/. (Nyári Szünet!)
BABA-MAMA klub: Minden csütörtökön délelőtt 10 órától az Ifjúsági
teremben. /Nyári szünet/
Vasárnap délelőtti Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban
Gyermekmegőrzés van Istentiszteleti idő alatt a Gyülekezeti Házban.
Sztárai kórus hétfőnként 17 órától próbál.
Forrás énekkar szünetelteti a próbákat nyáron .
Toldi Ferenc Kórházban: református áhítat minden hónap második (és
ötödik) csütörtökjén.
Nyugdíjas Szeretetkör/Ifjúsági terem/: Minden hónap utolsó szerdáján
LEKÖZELEBB SZEPTEMBER utolsó szerdáján (28-án) , délelőtt 10
órakor.
Minden hónap első szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.
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HIRDETÉSEK

Derekas ének:

455:1-4;7-9

Olvasmány

Lukács 16, 1-12

Ima
Igére készülve:

197:1

Textus:

Máté 6,19-20
PRÉDIKÁCIÓ

Ráfelelő:

197:2
Imádság, Csendes Perc, Úri ima.

Záróének:

197:3-6
HIMNUSZ, ÁLDÁS

Máté evangéliuma 6,19-20
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak
kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol
a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.”
Lukács evangéliuma 16:
9 Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis
mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. 10
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
11 Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az
igazit? 12 És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?
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ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK

Presbiteri fogadó szolgálat:Dr. Füle Lóránt, Dr. Füléné Nagy Piroska
Persely szolgálat: Szatmári Gábor, Tóth Ferenc.

Keresztelés:

lelkészi hivatalban, vagy keressük Marosi Rita és Cseh-Kálai Csilla
testvéreinket az Istentisztelet után.
*CÉLADOMÁNY: Az Ukrajnai Polgárháború által okozott károk

Esküvő: Huszár Gergő és Kiss Nikoletta Július 15-én, pénteken esküdtek örök
hűséget egymásnak. Fityó Gábor és Kecskés Lilla esküvője július 23-án lesz a
Nagytemplomban.
Temetés: Dr. Varga Gábor 47 éves korában elhunyt szolnoki lakos testvérünk
temetése július 11-én, hétfőn 11 órakor volt az Öregtemetőben.

enyhítésére, a lelkészi hivatalban lehet csatlakozni.

Emlékharang:

KÖNYVÁRUSÍTÁS: Rendeléseket kérésre, hétköznap tudunk teljesíteni a

*CÉLADOMÁNY: Templomunk lépcsőjének állagmegóvására (a galambok
elleni védekezés kiépítésére) a Lelkészi Hivatalban lehet adakozni.

Cursilló 2016-os alkalmai:
Helyszín

DÁTUM
(2016)

Terény, Johannita tábor (ifjúsági)

09.08-11

Szalafő, Gatter fogadó

09.22-25

Kecskemét-Nyárlőrinc, Emmaus ház

10.06-09

Monoszló, Erdei iskola

10.06-09

Berekfürdő, Megbékélés háza

11.10-13

Balatonszárszó, SDG konferenciaközpont (férfi)

11.17-20

Perselypénzünk július 10-án,
Szolgálattévő július 24-én:

JELENTKEZÉS

Lukács 16:
1 Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy
sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. *2 Ezért előhívatta őt,
és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem
lehetsz többé sáfár.3 Erre a sáfár így gondolkozott magában: Mit tegyek, ha
uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek.4
Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki
befogadjon a házába.5 Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és
megkérdezte az elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak?6 Az így felelt: Száz
korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj
ötvenet! *7 Azután a másiktól is megkérdezte: Te mennyivel tartozol? Az így
válaszolt: Száz kórus búzával. Erre így szólt hozzá: Vedd az írásodat, és írj
nyolcvanat! *8 Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan
cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.

64.790,- Ft.
Hánka Levente lp.

*Korondi Miklós presbitertestvérünk kezdeményezésére az énekeskönyvek
számára könyvespolc készül. A megvalósításhoz a kihelyezett, felcímkézett
perselybe elhelyezett adományokkal lehet csatlakozni.
* A Rozsnyói Református Egyházközség testvérgyülekezetünkben Nt. Dr.
Búza Zsolt beiktatásán voltunk 2016. július 3-án 14. Kis delegáció utazott a
Gyülekezet jókívánságaival erre az alkalomra. Nagyszerűen éreztük magunkat.
A főbejárat két oldalsó ajtajának és a tornyok bejáratának felújítása állami
pályázati forrásból elkezdődött. Néhány hét türelmet kérünk, kéjük a jelzett
területeket ne használjuk. Ugyanebből a forrásból a galambok távoltartásának a
megoldása is megtörtént a belső térben. Folytatjuk kívül. A mai alkalmon
kérjük, a főbejáratot ne használjuk. Az iskola felőli oldalsó, illetve a hátsó
bejáratokon tudunk közlekedni.
Templomunk tornyainak óráit is tervezzük megjavítani a Zsengellér család
támogatásával.
A Református Kistemető kerítésének állapota egyes szakaszokon
életveszélyessé vált, ki kell javítanunk. Saját anyagi kereteinket használjuk fel.
Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, hogy a fenti munkálatokhoz anyagi hozzájárulást
tud adni, a lelkészi hivatalban adomány formájában megteheti. Köszönjük eddigi
adományaikat!
*A jövő heti, július 24-i persellyel a Kishódosi templom viharkárainak a
javításait segítünk közegyházilag meghatározott célként enyhíteni.
Lukács 16: 9 Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis
mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. 10 Aki
hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Mt
25,21 11 Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az
igazit? 12 És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?

