Jézus mondja: „Én vagyok az élet kenyere.”
(Jn 6,48)
Istentisztelet, 2020. január 24.
("Jézus teste igazi étel, és vére igazi ital")
Kezdő ének: 479
Lekció: Jn 6,35-51
Bűnbocsánat-hirdetés: Jn 6,47
Igehirdetés előtti ének: 154
Textus: Jn 5,52-59 (Bibliaolvasó Kalauz szerint)
Igehirdetés:
1. Az előzmények
2. Jézus teste igazi étel, és vére igazi ital
 testi evés
 lelki evés
 sákramentumi evés
3. A mi életünk mint táplálék (?)
Ráfelelő ének: 379:1-4
Záróének: 436
Újpest–belsővárosi Református Egyházközség
Szent István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-30-2189569
www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu

Egyéb hirdetéseink
Hála Istennek, a jelenleg javuló járványügyi mutatók alapján újraindítjuk alkalmainkat. Első istentiszteletünket I. 31-én, vasárnap 10 órakor tartjuk. Vasárnap délelőtti istentiszteleteinket –
terveink szerint – 10-kor (ha a biztonságos, 1,5 m-es távolságot
nem tudjuk tartani, akkor újra 9-kor és 11-kor), valamint este 6kor (tehát a 8 órakor kezdődő kijárási tilalom miatt nem ½7-kor!)
tartjuk. A 10 órás istentiszteletről egyelőre még lesz közvetítés is
(az ubre.hu honlapon, ill. a https://bit.ly/ubre-youtube csatornán). Az alkalmakon szájat és orrot eltakaró maszk használata
mindvégig kötelező! A bejáratnál a kéz fertőtlenítése kötelező!
Kérjük, hogy csak oda üljenek, ahol hirdetőlapot találnak (tehát a templomi rövid sorokban ketten, a hosszú sorokban hárman foglaljanak helyet; az egy háztartásban élők természetesen
ülhetnek egymás mellé). Gyermek-istentiszteleteinket szintén I.
31-ével kezdjük, kizárólag azon gyermekek számára, akiknek
szülei vállalják, hogy gyermekük az alkalom alatt maszkot viseljen. A korábban megszokott renddel ellentétben a gyermekek
nem gyülekezhetnek a templomban, az emeleti termeket pedig
kizárólag az udvar felőli lépcsős feljárón keresztül érhetik el. Az
óvodás gyermek-istentisztelet egyelőre csak interneten keresztül
követhető (az ubre.hu honlapon vagy a https://bit.ly/ubre-ovisyoutube csatornán). Az első csütörtök esti bibliaórát II. 4-én
este 6-kor, a péntek délelőtti bibliaórát 5-én de. 10-kor tartjuk.
Rétegalkalmainkat szintén a gyülekezetben rendezzük, de a
kóruspróbák egyelőre szünetelnek. A bibliaórákat februártól
nem közvetítjük. A lelkészi hivatalba/pénztárba csak egyesével
lehet belépni! Hivatali idő II. 1-jétől: hétfőn de. ½11-től déli 1
óráig, kedden 9-től 1-ig, csütörtökön du. 2-től 6-ig és vasárnap az
istentisztelet után. Pénteken nem tartunk hivatali órákat.

