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Családi nap – 2019. február 9. 10-14 óráig  

Szeretettel várunk mindenkit következő 

családi napunkra. A nap elején játékos 

áhítat, majd a kisgyermekeknek Ildikó 

néni fog mesélni. A mostani papírszín-

házban a Békakirály mesét nézhetik meg 

a gyerekek. Közben a felnőtteknek be-

szélgetés várja. Majd közös ebéd  és kö-

zös társasjátékozás vár mindenkit!  

HÁZASSÁG HETE PESTSZENTIMRÉN 

A rendezvény regisztrációhoz kötött, egyutmenten@gmail.com  

Jelentkezési határidő: 2019. február 5. kedd. 

A Házasság Hetéhez kapcsolódó rendezvény a házaspárok és párok 

estje. Február 8-a 19 órától a PIK-ben Uzsalyné dr. Pécsi Rita a nő-

férfi kapcsolatról, a házasságról tart előadást. Az előadás után lelkészi 

áldást kérhetnek a házaspárok. 

IV. Pestszentimrei Gyermektábor – 2019. július 15-19-ig  

Szeretettel várunk minden gyermeket 5-12 éves korig! Részvételi díjak, 

mely tartalmazz a négyszeri étkezést és a programok, kirándulás költ-

ségét: 18.000.-/fő, két gyermek esetén 16.000.-/fő, három gyermek ese-

tén 15.000.-/fő, négy gyermek esetén 14.000.-/fő. Előleg: 8000.- me-

lyet április 30-ig kell befizetni. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

érdemes minél korábban jelentkezni! Maximális létszám 30 fő 

VII. Családos és gyülekezeti tábor – 2019. augusztus 19-26. 

 Ismét kedvezményes áron mehetünk Balatonszárszóra! Felnőtt: 68. 

600.- Gyermek: 32.900.- (3-14 éves korig) Jelentkezni előzetesen ná-

lam lehet!  

Támogatás 

Amennyiben szívesen támogatnád a gyülekezetet, a következő számla-

számon teheted meg: FHB 18203349-06020437-40010012. Ha havonta 

akár csak egy mozi, színház, koncert jegy árának megfelelő összeget 

átutalsz, az a gyülekezet, a közösség életét biztosítja. Köszönjük az 

adományokat! :-) 

A KASTÉLYDOMBI LUTHER KÁPOLNA  

LELKI WELNESS ALKALMAI 
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Napjainkban soha nem látott gyorsasággal és mértékben változik a mindennapi életünk. 

Hihetetlen fizikai és lelki nyomás alatt él a társadalom és benne az egyház is. Nem csoda, 

hogy minden alkalmat megragadunk a kikapcsolódásra. Alig várjuk, hogy a hosszú mun-

kahetek és a mindennapi taposómalom fáradalmait egy hosszú hétvégén, egy wellness 

szállodában kipihenjük.  Ez a természetes önvédelmi attitűd mégsem hoz feltöltődést, ha 

csak a testi regenerálódásra koncentrálunk. Tudatosan kell törekednünk lelkünk karban-

tartására is!  

Erre kínálunk mindenki számára könnyen elérhető lehetőséget a  

 

 

rendezvénysorozat keretében, melynek havonkénti alkalmait az alábbiakban közöljük. 

Az egyes rendezvényekről kellő időben pontos tájékoztatást adunk. 

Engedjük meg magunknak azt a „luxust”, hogy  

havonta pár napot Isten igéje mellett töltve, törődünk a lelkünkkel!  
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