GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ
A Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség lapja
2017. XIV. évf. 2017 Pócsmegyer, Bocskai tér 6. +3630/9193179

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

18.30 Imaóra Leányfalun
19.00 Bibliaóra Leányfalun
14.00 Konfirmációs óra Leányfalun
13.00 Konfirmációs óra Pócsmegyeren
17.00 Ifjúsági bibliakör Leányfalun
8.30 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet Leányfalun
10.30 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet Pócsmegyeren

ÜNNEPI ÉS RENDKÍVÜLI ALKALMAINK:
Április 9. virágvasárnap
Leányfalun 8.30-kor az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet ifjúsága a
FELTÁMADT című jelenetet adja elő. Rendező: Tóth Gabriella.
Április 10. hétfőn
18.00 órakor a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban a gyülekezet
ifjúsága ismét előadja a FELTÁMADT című jelenetet.

Menjetek el és hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek!
Márk 16,15

Áldott nagyhetet és boldog húsvétot kívánunk
minden testvérünknek!
(A kép Bánffyhunyadon, testvérgyülekezetünk templomában
készült, Jakab Mihály Gyula lelkipásztor beiktatásán.)

Április 13. nagycsütörtök
HITTANOS KIRÁNDULÁS Veresegyházra. Látogatás az új római
katolikus templomba és a Kálvin János Református Általános iskolába.
Kalandozás a Medveparkba. (Részletes program külön jelenik meg.)
Pócsmegyeren 18.00 órakor ünnepi istentisztelet.
Április 14. nagypéntek
Leányfalun 8.30-kor, Pócsmegyeren 10.30-kor ünnepi istentisztelet.
Április 15. nagyszombat
Leányfalun 17.00 órakor a Szeretetotthonban, Pócsmegyeren 18.00
órakor ünnepi istentisztelet.
Április 16. húsvétvasárnap
Leányfalun 8.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Pócsmegyeren 10.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet.

Április 17. húsvéthétfő
Leányfalun 8.30-kor Pócsmegyeren 10.30-kor ünnepi istentiszteletek a
legátus szolgálatával: Szabó Zoltán Levente, elsőéves lelkészhallgató, a
Kispest-Rózsa téri Egyházközségből.
Április 23. vasárnap
Papp Judit Bp.-Kálvin téri lelkipásztor szolgál az istentiszteleteken.
Április 29. szombat
GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS Budapestre. Az autóbusz 8.15-kor
indul a pócsmegyeri templom elől. A leányfalui résztvevőket 8.25-től a
buszmegállókban vesszük fel. 10.00 órakor megtekintjük az április 26-án
nyíló Reformáció Emlékkiállítást a Nemzeti Múzeumban. Ezt követően
ebédszünetet tartunk. Az útitársak figyelmébe ajánljuk az „Isztambul”
török éttermet. 13.00 órakor a Kálvin téri templomba vagyunk hivatalosak.
14.00 órakor rövid sétát teszünk a Ráday utcában, majd a Dunamelléki
Egyházkerület székházában két csoportban megtekintjük a most
megnyitott új Biblia Múzeumot, és a Ráday Gyűjtemény emlékkiállítását.
Tímár Ulla és Kovácsné Pázmándi Ágnes lelkipásztorok lesznek a
vezetőink. Érkezés haza legkésőbb 19.00 óráig. Enni- és innivalót hozzunk
magunkkal! Részvételi díj: nyugdíjas/diák: 2.700.- Ft, hetven év felett
2.000.-Ft, dolgozó: 3.400.- Ft. Jelentkezés április 26-ig!
Május 7. vasárnap
Édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleteken.
Május 21. vasárnap
Pócsmegyeren 10.30-kor konfirmációs istentisztelet.
Május 25. csütörtök, a mennybemenetel ünnepe
Leányfalun 18.00 órakor ünnepi istentisztelet.
Pócsmegyeren 10.30-kor és 19.00 órakor ünnepi istentisztelet.
Május 27-28. szombat-vasárnap
A Kistárkányi Református Egyházközség 40 fős csoportjának látogatása.

Kistárkányi testvéreinknél tavaly ősszel két csodálatos napot töltöttünk.
Vendégszeretetük sokáig emlékezetes marad! A Felvidék legkeletibb
részén, Bodrogközben élő testvéreink most viszonozzák látogatásunkat.
Pénteken részt vesznek Budapesten a református zenei fesztiválon és ott is
alszanak. Szombaton skanzen-látogatás, szentendrei városnézés és a
visegrádi vár szerepelnek a programban. 18.00 órakor meleg vacsora a
leányfalui templom alsó szintjén. Ezt követően két panzióban, illetve
gyülekezetink tagjainál kapnak szállást vendégeink. Számítunk a kedves
testvérek vendégszeretetére! Köszönjük, ha a tavaly vendégfogadásra
jelentkezők mellé, mások is csatlakoznak. Jelentkezés a templomban
elhelyezett íveken, illetve a lelkipásztornál. Vasárnap vendégeink részt
vesznek a leányfalui és pócsmegyeri istentiszteleteken. Igét hirdet Tarr
Ferdinánd lelkipásztor. A templom bemutatása után a program a
Pócsmegyeri Rendezvényközpontban ebéddel ér véget.
Június 4-5. pünkösd
Az istentiszteleti rendet lásd húsvétnál.
Június 11. vasárnap
Leányfalun 8.30-kor hittanévzáró
istentisztelet.
Június 18. vasárnap
Pócsmegyeren 10.30-kor hittanévzáró
istentisztelet.
LEÁNYFALUI TEMPLOMUNK tornyának és tetejének zsindelyfedése
cserére vár. További külső munkák: falfestés, fa nyílászárók kezelése,
festése, ereszcsatorna- és vakolatjavítás. Hálásan köszönjük, ha
adományokkal segítik a több millió forintot kitevő beruházást! A készpénz
adományok mellett utalni a 64700083-10001686 számlaszámra lehet.
Idén is köszönjük adójuk 1%-ának felajánlását a Magyarországi
Református Egyház javára (technikai szám: 0066), illetve a Leányfalusi
Református Templom Alapítvány javára (adószám: 19185208-1-13)!
Áldás, békesség! www.parokia.hu/lap/pocsmegyer-leanyfalu

