Istentiszteleti rend:
2014. február 16-án
Nt. Bocskorás Bertalan
Apostoli köszöntés:
Fennálló ének: 105/1 „Adjatok hálát az Istennek...”
Derekas ének (ülve): 167/1-6 „Jöjj, mondjunk hálaszót...”
Lekció (ülve): 1Móz 2,18-23
Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 154 „Úr Jézus, mely igen drága
A te igédnek világa...”
Alapige (állva): 1Móz 2,24 Elhagyja. Ragaszkodik. Egy testté
Prédikáció:

Hirdetések
~ Február 17-én, vagyis holnap Családi napot tartunk.
Minden korosztályt szeretettel várunk! *
~ Szerdán, 19.00 órai kezdettel Presbiteri Gyűlést tartunk.
~ Az Éves Egyházközségi Közgyűlés időpontja márc.2!
~ Pénteken Wass Albert felolvasó est lesz.
SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK MINDAZOKAT
A TESTVÉREINKET, AKIK ELSŐ ALKALOMMAL
VANNAK JELEN KÖZÖSSÉGÜNKBEN!

Múlt héten összeségében $ adomány érkezett.
Az istentiszteleten 43 felnőtt és 7 gyermek vett részt.
*Helyszín:Peter Lougheed Privincial Park Visitor Center (#3 Kananaskis
Lakes Trail) (megközelítés: a TransCanada Highwayról a 118-as kijáratnál

Kananaskis Country felé letérünk, kb. 50 km-t utazunk a Kananaskis Trailen,
majd jobbra térünk a Kananaskis Lakes Trail/Hwy 742-re és ezen megyünk
kb.3,5 km, majd balra ott van a Látogató Központ)
Időpont:11:00-kor találkozunk a Látogató Központ előtt.

Ráfelelő ének (állva): 474 „Istennel járni, lakozni...”
Házassági esküforma
Imádkozás és Miatyánk (állva):
Adakozás (állva):
Záróének: 254/1- „Mindenkoron áldom az én Uramat...”
Áldás (állva):

Sífelszerelés bérlés:Rapid Rent-től. Mindenki maga intézi a felszerelést!
Gyerekeknek $15, felnőtteknek $20.
Cim: 903 Heritage Drive S.W., a felszereléseket vasárnap kell felvenni d.u. 3-órától
este 8-ig. (A felszerelést vagy hétfő este 9-ig van másnap délig kell visszavinni).
Sífelszereléshez beletartozik: a bakkancs, sílécek és a síbotok. Ha sikerül akkor a
felszerelés visszavitelét megpróbáljuk közösen megoldani, úgy, hogy egy valaki
vigye vissza majd az összes felszerelést!
Kerünk benneteket, hogy hozzatok magatokkal szendvicset, meleg teát, vizet! Öltözzetek
rétegesen, a sífutáskor ajánlott könnyebb, nem túl vastag kabátot hordani, mivel hamar
kimelegszünk és ha nagyon vastagon vagyunk öltözve könnyen leizzadunk, ezért jobb ha a
sífutás befejeztekor tudunk majd vastagabb kabátot felvenni!
Ne feledkezzetek a napszemüvegről sem!
Bátran jöjjenek azok is, akik nem szeretnének sífutni, lehet sétalni vagy a kisebbeket
szánkon húzni!

