
Az Ige volt az igazi világosság,

amely megvilágosít minden

embert: ő jött el a világba.

(Jn 1 , 9)
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PPrreessbbiitteerreekkeett vváállaasszzttootttt aa ggyyüülleekkeezzeett

Mérlegen az idei gazdálkodás
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„„TTeehháátt sseemm aazz nneemm sszzáámmíítt,, aakkii üü ll tteett,,

sseemm aazz,, aakkii öönnttöözz,, hhaanneemm ccssaakk II sstteenn,,

aakkii aa nnöövveekkeeddéésstt aaddjjaa..””

1Kor 3,7 (Káldi)

A presbitérium határozatai

A Bárka Nyugdíjasklub idei utolsó összejövetele

december 1 3-án, az ifjúsági klubé

december 1 5-én lesz.

Az imakör és a bibliaóra ez évi utolsó

alkalmait december 20-án tartjuk.

Az ünnepek alatt az alkalmak szünetelnek.

201 8. január 3-tól indulnak újra a gyülekezeti

csoportok, a szokott időpontokban.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk

201 8-ban is a csoportos alkalmainkra.

EEll iinndduu lltt aa ggyyüü lleekkeezzeettii
iiffjjúússáággii ccssooppoorrtt
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Presbitereink
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ReforMaraton 500

Nagykátán

ÚÚjj lláábbaazzaattoott kkaappootttt aa
ttááppiióóbbiiccsskkeeii tteemmpplloommuunnkk
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Számvetés
a ReFormák Alapítvány múltja, jelene és jövője

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csil lagára nézek,
Megszál l egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hal lok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

(Juhász Gyula: Karácsony felé)



Könyvajánló
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Cseri Kálmán

ISTENKÉRDEZ

AAddvveennttii kkéésszzüüll őőddééss



HÍD - a nagykátai református gyülekezet hírlevele. Megjelenik negyedévente. Kiadja a Nagykáta-

Tápióvidéki Református Missziói Egyházközség. Felelős kiadó: Faragó Dávid lelkipásztor. A szerkesztőség tag-

jai: Sándor Gábor, dr. Gál Jánosné, Szabó Ivett, Szabó Krisztián. Korrektor: Kőszeghy Katal in. A szerkesztőség

címe: Nagykáta, Ady Endre út 29. Webcím: www.reformak.hu/hid. E-mail cím: reformak@reformak.hu. Nyom-

dai munka: boommédia Kft., Jászberény. A hírlevél ingyenes, de kiadása támogatható a gyülekezet Nagykáta

és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65200067-1 0021 969 számú számlájára történő átutalással.

8

A gyülekezetünk működését,

munkáját segítő

ReFormák Alapítvány

hálás szívvel várja és fogadja a

támogatásokat az

OTP Banknál vezetett

1 1 742063-2001 6870
számú számlájára, vagy a

református templomban

kihelyezett sárga csekkeken.

További információk az

alapítvány honlapján:

www.alapitvany.reformak.hu

Heti rendszeres alkalmak:

Szerda Bárka Nyugdíjasklub 10.00 óra
Imakör 17.30 óra
Bibliaóra 18.00 óra

Péntek Ifjúsági klub 17.00 óra
Gyülekezeti kórus 18.30 óra

Vasárnap Énektanulás Nagykátán 9.30 óra
Istentisztelet Nagykátán 10.00 óra
Gyermek-istentisztelet Nagykátán 10.00 óra
Istentisztelet Tápiószentmártonban 15.00 óra
Istentisztelet Tápióbicskén (kéthetente) 16.00 óra

További rendszeres alkalmak:

Sütivasárnap minden hónap második vasárnapján.
Úrvacsoraosztás minden hónap utolsó vasárnapján.
GyűrűKúra Fiatal Házasok Klubja minden hónap második vasárnapján.

További programok a gyülekezet honlapján, a www.reformak. hu oldalon.

Rendszeres alkalmaink




