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Gyülekezeti közösségünk különleges abban, hogy független más egyházaktól, más
vallási szervezettől, hitvallásában azonban hasonló a reformátusok vagy a baptisták
hitvallásához. Az együtt megélt alkalmaink családias jellegét kedves időseinktől, a
nagycsaládosoktól, fiatalos házaspároktól, nagy számú lelkes fiataltól és a sok
gyermektől kapja. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségünk ápolására, az ide tartozók
lelki fejlődésére a vasárnapi istentiszteleti alkalmakon kívül hétközben lelkünket érintő
témában, beszélgetős házikörökön, imaórákon és egyéb alkalmakon. Fontosnak tartjuk
a gyerekek és az ifjúság bibliai tanítását, keresztény erkölcsi nevelését, hitbeli és bibliai
értékek közvetítését ebben is segítve a családokat. Vasárnaponként a felnőtt
istentisztelettel párhuzamosan a gyermekekkel több korcsoportban foglalkozunk, így a
szülők zavartalanul vehetnek részt vasárnapi programjainkon.
Szívesen veszünk részt a kerület szociális életében is az évente megrendezett Szívtőlszívig (filléres) ruhavásárral, ingyenes gyermek és felnőtt programokkal,
tanfolyamokkal, ünnepkörökhöz kapcsolódó kulturális eseményekkel, kirándulásokkal,
koncertetekkel.
Minden vasárnap 10 órakor Istentiszteletet tartunk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az istentisztelet alatt a gyermekeknek 1-14 éves korig korcsoportonként foglalkozást tartunk.
Pénteken 18.00 órától pedig az ifjakat várjuk.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket…” “Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet
az Atyához, csakis énáltalam.” (Mt 11,28; Jn 14,6)

Szívtől-szívig, Kéztől-kézig Ruhavásár
2019. október 12-én szombaton 9-12 óráig
Minőségi válogatott, használt női, férfi és gyermekholmik, cipők, játékok,
háztartási kellékek melyeket a gyülekezeti tagok adományoztak! 15 éve
zajló rendezvénysorozat megünneplése céljából ez a szórólap felmutatása
500Ft-ot ér a vásárlónak! Egy vásárló egy szórólapot használhat fel!
Szeretettel várunk minen érdeklődőt!
Szabad Evangéliumi Gyülekezet, 1135 Budapest, Béke u. 35/a

Te jó ég, hisz én festek!
Tudtad, hogy mindenki tud festeni? Igen, még te is,
csak még nem próbáltad így! A 4 órás kreatív
alkalmon – vasárnap délután - bebizonyítjuk!
Nem lesz semmire szükséged csak a lelkesedésedre
és a bátorságodra! Minden más eszközt mi adunk.
Az instruktorok segítenek lépésről lépésre, együtt haladnak
veled a képpel. A bátorságod ahhoz kell, hogy merj kilépni a
megadott sémákból, az elképzelt módszerekből. Légy
merész, hogy művész lehess! Válaszd a te színeidet, alakítsd az adott képet a te ízlésed,
látásod szerint. A témához illeszkedő bibliai üzenettel dúsított alkalom, a lelkünkkel
is foglalkozunk, hiszen így kapcsol ki és tölt fel igazán.
Miben olyan mint a szobafestés? Ugyanolyan mókás és egyben fáradságos, hatalmas
eredményt ér el mindkettő. Mégis egy kép, ami sokkal művészibb és egyedibb
lehet, könnyebben is szállítható, sokféle lakás díszévé válhat.
Érezzük mind, hogy ez csak vicc! De jó vicc! Csodás élmény és kaland, annak
aki belevág! Az élményfestés, kikapcsolódás is, kilépés a konforzónából, egy új
tanulási folyamat, önkifejezési forma! Ha még nem próbáltad, mi tart vissza?

Palánta Alapítványi Óvoda
Két 15 fős csoporttal működik az óvodánk. A
gyermekekkel 3 óvónő és két dajka foglalkozik váltott
munkabeosztással 7-től 17 óráig, hétfőtől péntekig.
Számunkra fontos az erkölcsi értékek átadása a Biblia
alapján. Szeretnénk a tanulási zavarokat is megelőzni, ezt célozza
pedagógiai programunk. Ezen felül fontos az úszás, sok mozgás, kirándulás,
bábszínház, közös játék az egyéni fejlesztések mellett.
Bővebb információ a óvodavezetőtől:
Mentler Gyuláné 20-3946693

www.palantaovi.hu
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