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Isten áldja és éltesse az édesanyákat! 
Hasonlóképpen kívánjuk érettségi előtt álló fiataljainknak az áldást, és imádkozunk az 
eredményes írásbeli és szóbeli vizsgáért! 
 
Köszönjük a tegnap délutáni „Kézműves” szervezését, örültünk a gyermekeknek, szülőknek.  
 
LIFT Alapunkon 4.626.000.- Ft van, 58 háztartás jóvoltából. Köszönjük, s kérjük a 
további, szükséges áldozathozatalt. Hamarosan megkezdődnek az előkészületi munkálatok.  
 
Május 9-én, kedden este, a bibliaóra keretében, Kanonika vizitációt is magába foglaló 
presbiteri gyűlésünk lesz, vendégünk  Illés Dávid esperes,  igeszolgálatára is figyelhetünk. A 
gyűlés nyitott, mindenkit szeretettel várunk, természetesen elsősorban presbitereinket.  
Május 11-én, csütörtökön este 6 órától Igazgatótanácsi ülést kell tartanunk, szeretettel 
várjuk a testület tagjait.  
Rendes, évközi Presbiteri gyűlést is tartunk, május 15-én, hétfőn este 6 órától.  
Itt hirdetjük, hogy ma délelőtt ismét tanácskozott a Presbiter Jelölő Bizottság, a jelölésekre 
folyamatos az előkészület, hamarosan kikerül az a gyűjtőláda, amelybe, meghatározott rend 
szerint, a gyülekezet tagjai is ajánlásokat tehetnek.  
 
Ugyancsak 9-én, kedd este 8 órától (!) tervezzük a Retro ifi újabb találkozását, Bognár 
Zalán és felesége életút beszámolóját is hallgathatjuk.  
 
Házas köri alkalmak  
Május 13-án, e héten, szombat du. 5 órától Ablonczy Zsolték otthonában találkozik a Nagy 
Béla és felesége vezette kör.  
Május 14-én, vasárnap du. 4 órától Nagy Gáborék otthonában, a Miklósy házaspár vezette 
kör lesz együtt, a gyülekezet lelkésze vendégként szolgál.  
 
Az alkalmak sűrű rendje miatt, Nikodémus köri együttlétünk halasztódik, legközelebb 
május 22-én találkozunk. 
 
A korábbi „ZENIT” elnevezésű ifjúsági istentisztelethez hasonlóan ismét sor kerül ifjúsági, 
zenés együttlétre, teaházzal együtt, május 21-én, este 6 órától. A szolgálók Tihanyi Kristóf 
vezetésével már készülnek, s mindenkit szeretettel várnak. 
 
Rózsatéri Templom Alapítványunk idén már tudja fogadni az 1 %-os felajánlásokat. 
Reményeink szerint a felajánlások is segítik majd a Lift kiépítését. Kitettünk tájékoztató 
lapokat. Ha az APEH Hivatalával készíttetjük az adóbevallást, jeleznünk kell, hova szánjuk 
az 1-1 %-ot.  
 
Ha Isten éltet, nyári táborozásokat tervezünk, kisebb és nagyobb gyermekeknek, ifjaknak 
Szabadságforráson, s gyülekezeti hetet Tahiban. Az időpontokat, költségeket a kitett 
tájékoztató lapon megtaláljuk. A jelentkezési íveket kitettük. 
 
Idén is készülünk buszos kirándulásra. Augusztus 18-20 között, 3 napos út keretében. 
Május 14-i vasárnapon részletesebb tájékoztatót hallhatunk, a jelentkezési ívet is akkor 
fogjuk kitenni.  
 
Örömhíreink.  
Megszületett a második unoka Ujj Lászlóék családjában. Gratulálunk! Az édesanya és a 
kisbabája, Mila Josefina jól vannak. Isten szeretete vegye körül a családot, s adjon sok 
örömöt a gyermekben, unokában.  
(délelőtt az ifjú pár hirdeti!) Másodízben hirdetjük: Varga József evangélikus ifjú jegyezte 
jövendőbeli társául Bartha Zsuzsanna református hajadont. Házasságkötésükre Isten 
áldását május 20-án, szombaton du. fél 3 órától Rózsatéri templomunkban kérik. Az ünnepi 
alkalomra nagy szeretettel várják a gyülekezet minden tagját  
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