MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki G;za
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Életet adó kenyér -2Kir 4:34-44 + Jn 6:32-37
Az istentisztelet után rövid gyülekezeti óra és kóruspróba
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Boldogok a békességre igyekezõk - Mt 5:9
Közös énekeink: 12. A Tied vagyok! / 68. Jöjj, hatalmas
Mester! / 256. Törd élet kenyerét! ! 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket éneklünk.
GYüLEKEZETI HÍREK
A következõ néhány héten szövetségünk mindegyik gyülekezetébõl többen
fognak hiányozni, legtöbb helyen a lelkipásztor is. Az Úr különös kegyelmére és
segítségére van tehát szükségünk – azoknak, akik itthon maradnak és azoknak is,
akik útrakelnek, hogy (természetesen a rokonlátogatásokkal egybekötve) részt
vegyenek a MABAVIT III. találkozón, Debrecenben. Minden nap imádkozzunk
egymásért, ha lehet névszerint emlékeztetve az Urat (vagyis inkább magunkat)
minden távolban lévõ testvérünkre.
Herjeczki testvérék hétfõn (a két fiú) és kedden, Béláék szerdán, Enikõék pénteken kelnek útra. Tibiék és Sándorék megérkeztek, üdvözletüket küldik a gyülekezetnek. Igen fontos az utazásnál, hogy Budapestig vetessük fel a csomagokat. Erre
törvényes jogunk van, de ha nem figyelünk és nem kérjük, megtörténhet, hogy csak
New York-ig veszik fel, s az igen megnehezíti az utazást (Sándorék így jártak).
Krisztína Kaliforniában van még egy néhány napig, munka-ügyben.
Wentz testvért meglátogattuk a héten, szeretettel köszönti a testvéreket!

A következõ 3 héten változik az összejöveteli rend!
Július 30-án és augusztus elsõ két vasárnapján csak délelõtt tartunk
istentiszteletet, 11 órai kezdettel. A szerdai bibliaóra is elmarad három hétig.

A múlt vasárnap bemutattuk Kerekes Sámuel Vilmost. A csoportkép az
istentiszteletet követõ közösebéd után készült. A vendégek között ott van a Braziíliai
Dézsi házaspár is (Jakab és Fûr testvér között).

Vasárnap délelõtt 11-tõl imaáhítat, azután istentisztelet

Gyülekezeti óránk témái ezek lesznek:
2. negyedévi pénzügyi beszámoló
Samaritánus “kül” missziónkról. Úrvacsorakészlet $579, Árva és mozgássérült
gyerekek segítése $250, Sierra Leone-i imaház tetõfedésre $150. Jó lesz így, vagy
változtassunk a számokon?
Évenként egyszer alkalmat adunk a Szeretetet és a Mustármagot olvasó
testvéreknek, vagy akár másoknak is, hogy támogassák az újságot (15-20 dollár
körül), most is Szilágyi Évát kérjük, hogy gyûjtse össze.
Meghívás clevelandi látogatásra.

július 30.
Bencze Ákos / id. Fûr Béla
augusztus 6. Kovács József / Dézsi Imre (Brazíliából)
augusztus 13. id. Fûr Béla / Mikó Tibor (Mabavitos beszámoló is)

2006. július 23.

