
Egyéb hirdetéseink 
 

A koronavírus harmadik hulláma miatt hozott kormány-

zati intézkedéseket figyelembe véve ismét áttértünk az on-

line alkalmak tartására. Személyes jelenléttel istentiszte-

letet, bibliaórát stb. nem tartunk. 

Szeretettel hívunk mindenkit a honlapon és a https: 

//bit.ly/ubre-youtube linken keresztül közvetített 

alkalmainkra, melyeket mind élő közvetítésben, 

mind visszahallgatható módon követhetnek. Min-

den vasárnap 10-kor és csütörtökön este ½7-kor élő 

közvetítésen lehetünk együtt! 

Óvodás és alsós gyermek-istentiszteleteink honla-

punkon és a következő youtube-csatornákon érhe-

tőek el: óvodás: https://bit.ly/ubre-ovis-youtube; 

alsós: https://bit.ly/ubre-alsos-youtube. 

A lelkészi hivatal zárva tart. Keressenek minket, ha 

lelki segítségre van szükségük, vagy ha valamit in-

tézni szeretnének! Elérhetőségeink: lásd a jobb ol-

dali hasáb alján, az impresszumban! 

Következő alkalmaink: március 25., csütörtök este 

½7-kor: bibliaóra („Az Úr eljövetelének ígérete”, 

2Pét 3); március 26., péntek du. ½6-kor: zoom-os if-

júsági bibliaóra; március 31. – április 2. (szerdától 

péntekig), este ½7-kor: nagyheti előkészítő, ill. nagy-

csütörtöki és nagypénteki istentisztelet. 

Jövő vasárnap (virágvasárnap) gyülekezetünk teo-

lógushallgatója, Tikász Ábel hirdeti az Igét. Aki 

szeretné támogatni tanulmányait, gyülekezetünk 

lejjebb megtalálható számlájára utalhat adományt, 

„legátus” közleménnyel. 

Adományaikat most elsősorban egyházfenntartói 

járulékra, Isten dicsőségére, a leccei misszióra és 

diakóniára várjuk. Virtuális perselypénzüket és 

adományaikat bankon keresztül tudják eljuttatni 

hozzánk az Újpest-belsővárosi Református Egyház-

község, 12010422-00116238-00100008 (Raiffeisen 

Bank) számlaszámon, „perselypénz” vagy a megfe-

lelő „adomány” közleménnyel. 

Figyelem! Jövő vasárnap már nyári időszámítás van! 

 Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 

Május 29-30.: női hétvége; június 5-6.: férfi hétvége 

Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét 

Június 21-25., aug. 23-27.: napközis hittantáborok 

Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok 

Július 5-10.: családos tábor 

Július 19-25.: ifjúsági tábor 

Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 

A táborokkal kapcsolatos tudnivalókat és a jelentke-

zési lapokat részben már közzétettük. 
 

 „De nálad van a bocsánat…” (Zsolt 130,4a) 
 

Istentisztelet, 2021. március 21. 
(„Kiáltás a mélységből”) 

 

Kezdő ének: 338:1.3 

Lekció: Zsolt 130 (a BK vasárnapi zsoltára) 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 130,7-8 

Igehirdetés előtti ének: 130:1 

Textus: Zsolt 130,1-4 

Igehirdetés: 
 

1.  Zarándokének 

  

 

 

 

 
 

2. A mélység 

 

 

 

 

 
 

3. Kiáltás az Úrhoz 

 

 

 

 

 
 

4. A nyomorúság oka 

 

 

 

 

 
 

5. Bűnbocsánat 

 

 

 

 

 
 

Ráfelelő ének: 130:3 

Záró ének: 276:1-3 
 

Újpest-belsővárosi Református Egyházközség 
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