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Április hónap igéje 

Jézus Krisztus mondja:  
"Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." 

/Mt 28,20/ 
 

 
 

A HÓNAP KÖZPONTI TÉMÁJA 

Soha sem egyedül 
Zsoltárok könyve 23. rész  

1.  Dávid zsoltára. 

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 

2.  Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 

3.  Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. 

4.  Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, 

azok vigasztalnak engem. 

5.  Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. 

6.  Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. 

 
„Az idő… 

Túl lassú azoknak, akik várnak, 

Túl gyors azoknak, akik félnek, 

          Túl hosszú azoknak, akik gyászolnak, 

  Túl rövid azoknak, akik örülnek, 

                        Ám azoknak, akik szeretnek: örökkévalóság!”  

 

                                                                                                                    (Henry van Dyke) 



Istentiszteletek    -   Nagyheti alkalmak:  

április 07.     11.00    Családi istentisztelet  

április 14.     11.00    Virágvasárnapi istentisztelet  úrvacsoraosztással  

április 18.     17.00    Nagycsütörtök esti úrvacsorai istentisztelet 

április 19.     11.00    Nagypénteki istentisztelet úrvacsoraosztással 

április 19.     17.00    Nagypénteki passiói istentisztelet 

április 21.     11.00    Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással 

április 22.     11.00    Húsvét másodnapi istentisztelet úrvacsoraosztással 

április 28.     11.00     Istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ  

Rendszeres alkalmaink: 
 
Bibliaóra minden kedden 17 órától a földszinti bibliaórai teremben.  

Olvassuk együtt a Bibliát! - Új bibliaolvasó sorozatunk 

 

Gerinctorna szerdánként 16.30 órától az emeleti Tanácsteremben. 

 

Énekkari próba csütörtökönként 17 órától az emeleti Tanácsteremben. 

 

Gyermek hitoktatás minden vasárnap az istentisztelettel párhuzamosan óvodásoknak és 

iskolásoknak.  

 

Ifjúsági óra minden pénteken 16 órától, ahol izgalmas témák keretében sajátíthatóak el a 

keresztyén élet alapjai.  

 

Felnőtt hitoktatásra szeretettel várjuk a jelentkezést. Kellő létszám esetén közös időpont 

egyeztetéssel indul az oktatás! 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk a gyülekezet Vezetőivel együtt! 

 

Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:              keddtől  péntekig     9.30 – 12.00   és  kedden 15.00 – 17.00 
Tel/fax: 46 505-726    

Gondnoki Hivatal:          keddtől  péntekig     9.30 – 12.00   és   kedden 15.00 - 17.00                       

Tel/fax: 46 505-727 

 

 

Temető Gondnokság:    keddtől péntekig      9.00 – 12.00   és   kedden 12.00 – 14.00 

Tel: +36 20-824-39-76  


