
GYÜLEKEZETI NAP 
Szeptember 30-án majd’ 50 fő részvételével zajlott le a gyülekezeti napunk. A jó han-
gulatú napot képes vetélkedő, asztalitenisz bajnokság, fényképnézegetés és egyéb 
közösségi programok színesítették.  

IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS 
Gyülekezetünk ifjúsági csoportja, 20 fővel, Mátraházán töltötte október első hétvégé-
jét Korsós Tamás lelkipásztor és Oláh Pál Olivér hatodéves teológus vezetésével. A 
téma: „Magasság és mélység” volt. 

BIBLIAÓRA 
Szeptembertől újra a szokásos időpontokban tartjuk a heti bibliaórákat: csütörtök 
9.00, illetve 18.30 órakor. 

PRESBITERVÁLASZTÁS 
Október 15-én gyülekezetünkben presbi-
terválasztásra kerül sor. Kérjük a testvé-
reket, hogy az istentisztelet előtt 15-
30 perccel érkezzenek meg, hogy a 
választásra jogosult egyháztagok regiszt-
rálhassanak. Előre láthatólag, az istentisz-
telet a választás miatt a szokásosnál 
hosszabbra fog nyúlni, kérjük, hogy erre 
számítva maradjanak a választási közgyű-
lés végéig! A presbiterjelöltek listáját és minden információt gyülekezetünk honlapján 
találnak meg: www.dunaharasztireformatus.hu 

CSALÁDI ISTENTISZTELET 
Az októberben született testvéreinket az október 29-i istentiszteleten ünnepeljük a 
gyülekezet közösségében. 

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 
Az 500 éves reformációt az ökumenikus gyülekezetekkel együtt október 31-én 
18.30-kor ünnepeljük a Református Templomunkban. A kerek évforduló egyéb 
országos eseményeiről a honlapunkon is található ajánlás. 
 

NŐI BIBLIATANULMÁNYOZÓ KÖR 
Szeptember végén női bibliatanulmányozó sorozat 
indult gyülekezetünkben, kétheti rendszerességgel. 
Az igetanulmányozást Myrna Alexander: Íme, a te 
Istened! című munkafüzete alapján végezzük. Kor-
ra, élethelyzetre való tekintet nélkül várjuk mind-
azon csatlakozó nőket, akik mélyebb istenismeretre, 
bensőséges közösségre, oldott hangulatú együttlétre 
vágynak és készek az otthoni bibliatanulmányozás 
feladatait vállalni! A következő alkalom október 
20-án, 18.30-kor lesz. 
 

TEREMFUNKCIÓ VÁLTOZÁS 
A korábbi baba-mama helyiségünk szeptember folyamán új funkciót kapott: kis gyüle-
kezeti- és hittan teremként vettük használatba. A baba-mama szoba a mosdók mellett 
található, korábbi „hittan terem” helyére költözött át, ahol továbbra is baba-barát kör-
nyezetben, a megszokott videós kivetítéssel tudják az ide érkezők az istentiszteletet 
vasárnaponként figyelemmel kísérni. Kérjük testvéreinket, segítsenek a kisbabákkal 
érkezőknek az új helyszínt megtalálni! 

KERESZTKÉRDÉSEK 1. TANFOLYAM 
Szeretettel hívjuk a Keresztkérdések1. sorozatunkra a keresztelkedni vagy konfirmálni 
vágyókat, illetve mindazokat, akik csak ismerkedni szeretnének a keresztyén hitünk-
kel! Az alkalmakat novemberben tervezzük elindítani, páros heteken, kedden-
ként. Jelentkezni a Lelkészi hivatalban vagy Faragó Csaba lelkipásztornál lehet. 

KERESZTKÉRDÉSEK 2. SOROZAT 
A korábbi Keresztkérdések 1. alkalmak résztvevőinek idén folytatást indítottunk párat-
lan heteken keddenként. A témákat Cseri Kálmán: „Református hitünk” című könyve 
alapján beszéljük meg. A következő alkalomra október 24-én, 18.30-kor kerül sor. 

REFISZ IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
November 11-én gyülekezetünk temploma 
ad otthont a regionális, őszi REFISZ 
(Református Fiatalok Szövetsége) ifjúsági 
találkozónak „Az otthon melege” címmel. A 
program 9.00-20.00 óráig tart. A jelentke-
zés regisztrációhoz kötött. Részvételi díj: 
október 31-ig történő jelentkezés esetén: 
990 Ft/fő, november 1-től: 1290 Ft/fő. Ér-
deklődni, jelentkezni Korsós Tamás lelkipász-
tornál lehet. 

MEGVÁLTOZOTT HIVATALI IDŐ 
Hétfő: 15.00-18.00 
Szerda: 15.00-18.00 
Csütörtök: 10.00-12.00 
 15.00-18.00 
Ettől eltérő időpontban a találkozás telefonos egyeztetés után lehetséges. Lelkészi 
hivatal: 30/477-5319 

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK 
Megköszönjük mindazoknak, akik már befizették a 2017. évre az egyházfenntartói 
járulékot! Az egyházfenntartói járulékot be lehet fizetni személyesen az istentisztele-
tek után, vagy a hivatali időben, illetve átutalással is. Ez esetben kérjük a megjegyzés 
rovatban feltüntetni: „Egyházfenntartói járulék 2017.”  
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