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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 18.00 órától /Gyülekezeti Ház/.
BABA-MAMA klub: Minden csütörtökön délelőtt 10 órától az Ifjúsági
teremben. /Nyári szünet/
Vasárnap délelőtti Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban
Gyermekmegőrzés és Vasárnapi Iskola 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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János 3. levele:2.v
PRÉDIKÁCIÓ

Ráfelelő

426:3
IMÁDSÁG, Csendes perc

Záróének:
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HIMNUSZ, ÁLDÁS

János harmadik levele
2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és
olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.
Példabeszédek 17:
9 Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél,
elszakad a barátjától. Péld 19,11
1 Korinthus 13
4 A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5 Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 6 Nem örül a hamisságnak,
de együtt örül az igazsággal. 7 Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél,
mindent eltűr.
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 17. VASÁRNAP

ÜZENET

ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK

Presbiteri fogadó szolgálat: Burián Mátyás, Farkas Edit
Persely szolgálat: Dr. Pusztai Márta, Szabó János
KÖNYVÁRUSÍTÁS: Rendeléseket kérésre, hétköznap tudunk teljesíteni a

lelkészi hivatalban, vagy keressük Marosi Rita és Cseh-Kálai Csilla
testvéreinket az Istentisztelet után.
*CÉLADOMÁNY: Templomunk lépcsőjének állagmegóvására (a galambok
elleni védekezés kiépítésére) a Lelkészi Hivatalban lehet adakozni.

Cursilló 2016-os alkalmai:
Helyszín

DÁTUM
(2016)

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

JELENTKEZÉS

A főbejárat két oldalsó ajtajának és a tornyok bejáratának felújítása állami
pályázati forrásból befejeződött. Ugyanebből a forrásból a galambok
távoltartásának a megoldása is megtörtént a belső térben. Folytatjuk
kívül.
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 KEDDI bibliaórák elindultak. A megszokott rendben megtartjuk a keddi
alkalmakat.
Róma 8: 5 Mert akik test szerint élnek, a test dolgaira törekszenek, akik pedig
Lélek szerint, a Lélek dolgaira. 6 A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig
élet és békesség,
9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint,
ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé.
Jn 3,5-6 10 Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a
Lélek élet az igazság miatt.

Keresztelés:
Esküvő: Szabó Imre és Petróci Edit szept. 16-án esküdött a Nagytemplomban.
Temetés: Soltész Istvánné Szegedi Karolina 85 éves korában elhunyt
asszonytestvérünk temetése szeptember 8-án, csütörtökön 15 órakor volt a
Református Kistemetőben. Ivanics Bertalan 95 éves korában elhunyt
testvérünk temetése szintén szeptember 8-án, csütörtökön 15 órakor volt a
Református Öregtemetőben. Végh Miklós 79 éves korában elhunyt testvérünk
búcsúztatása szeptember 8-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor volt a
Református Öregtemetőben. Isten vigasztalja a gyászoló családtagokat!
Emlékharang: Szeptember 9-én 13 órakor Czinege Eszter emlékére szóltak a
hangjaink. Emlékezik a Nagytemplomi és a Felszegi gyülekezet.
id. Borsos Kálmánné sz.Herczeg Lídia 11 éve elhunyt testvérünkre emlékezett
lánya családjával haragjaink hangja alatt szeptember 11-én, 12 órakor.
Marton Lajosné sz. Hajdú Irén 11 éve elhunyt asszonytestvérünk emlékére
szeptember 18-án 12 órakor szólnak harangjaink. Emlékezik: Szebeni Dávid és
családja.
Perselypénzünk szeptember 11-én,
Szolgálattévő szeptember 25-én:

37.585,- Ft.
Hánka Levente lp.

* A múlt heti Istentisztelet lekötött perselye az egyházmegye missziói
szolgálatát támogatta. Diakóniai perselyünk a Délegyházi Missziós
gyülekezetet segítette.
*A jövő héten csütörtökön, 22-én 17 órakor a konfirmadusoknak szülői
értekezletet tartunk.
Szeptember 21-én, szerdán 18 órára presbitergyűlésre várunk minden
presbiter testvért a gyülekezeti házba.
*A Hild kiálltást tegnap 19 órakor megnyitottuk, Millisits Máté
művészettörténész előadásával. A tárlat megtekinthető minden vasárnap az
Istentisztelet előtt 9 órától, illetve utána. Hét közben előre egyeztetett időpontban.
*A vasárnapi iskola is újraindult. A nyári gyermekfelügyeletet a felsőbb
csoportokban felváltotta a bibliai történetek tanítása. Kérjük azokat, akik a
református iskolába járnak, és igazolniuk kell a jelenlétüket, az igazoló kis
könyvecskéért keressék Wollner Judit hitoktatónkat.

