
HIRDETÉSEK  csütörtök, 2017. november 9. 

 

Ma 14 órakor Mezőmegyeren, 15 óra 30 perckor Telekgerendáson lesz istentisztelet. 
Ma 17 órakor presbiteri bibliaóra. 
Hétfőn 15 órakor istentisztelet a Tábor utcai idősotthonban. 18 órakor felnőtt 
konfirmációs óra. 
Kedden 17 órakor bibliaóra.  
Szerdán 10 órakor istentisztelet az Ady utcai idősotthonban, 15 órakor konfirmációs 
óra. 
Csütörtökön 17 órakor istentisztelet, utána énekkari próba. 
Pénteken 16 órakor Konfi+. 
Szombaton gyülekezeti és presbiteri konferencia lesz a Sarkad belvárosi 
gyülekezetben, jelentkezni a mai napon még lehet. 
 
Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet, melyen a Debreceni Egyetemi Gyülekezet 
szolgál ifj. Péter Szarka László lelkipásztor vezetésével. Vele párhuzamosan 

gyermekistentisztelet lesz. 
 
A Református Iszákosmentő Misszió következő alkalma gyülekezetünkben november 
8-án 17 órakor lesz szenvedélybetegek és szabadultak számára, ahova minden 
érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
Református bált rendezünk november 25-én, a Fiume Szállóban, jöjjünk magunk is 
és hívogassunk, jelentkezni a lelkészi hivatalban, a gyülekezet lelkipásztoránál 
lehet. 
 
A könyvtár a vasárnapi istentiszteletek után nyitva van, a kölcsönzött könyveket 
kérjük egy hónap után visszahozni. 
 
A presbiteri tisztségre jelöltek bemutatása november 12-én, a jövő vasárnapi 
istentiszteleten lesz. 
A presbiterválasztás november 19-én vasárnap az istentisztelet után lesz, erre az 
alkalomra mindenki, aki szavazati joggal rendelkezik, kicsit jöjjön hamarabb és 
tollat hozzon magával. 
 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk! 
 

Szomorú kötelességem szerint halottainkat jelentem Sipos Károlyné Szentmiklósi 

Olgát 88 éves korában kísértük utolsó földi útjára november 30-án a Tompa utcai 

temetőben, a vigasztalás igéje a 103. Zsoltárból szólt: 

 Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. .. De 

az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az 

unokáikkal is 
Gyebnár Györgyöt 76 éves korában szólította el Teremtő Urunk, temetése november 
6-án 13 órakor a Ligeti temetőben lesz. 
Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak és az emlékezőknek, mi pedig hordozzuk 
imádságban őket. 
Isten iránti hálával jelentem, hogy az elmúlt heti persellyel a zsinat döntése szerint a 
nyíregyházi örökösföldi templom építését támogattuk. 
A nagyperselyben elhelyezett adományainkkal a református temetőbeli útépítést 
támogathatjuk. 
A hirdetések a bekescsabaireformatusok.hu weboldalon is elolvashatók. 
 

Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora! 


