
Egyéb hirdetéseink 

Istentisztelet előtt Krémer Kristófot kereszteltük 

meg. A harang az egy éve elhunyt Linka Gizella, 

született Sinkó Gizella emlékére szól.  

A Zsinat Elnökségének döntése értelmében május 2-

án, vasárnap nyithatunk. Szeretettel hívunk addig 

is mindenkit a honlapon és a https://bit.ly/ubre-yo-

utube linken keresztül közvetített alkalmainkra, 

melyeket mind élő közvetítésben, mind visszahall-

gatható módon követhetnek.  Óvodás és alsós gyer-

mek-istentiszteleteink honlapunkon és a következő 

internetcímeken érhetőek el: óvodás: https://bit.ly/ 

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

youtube. A lelkészi hivatal a jövő héten még  zárva 

tart. Keressenek minket, ha lelki segítségre van 

szükségük, vagy ha valamit intézni szeretnének! 

Elérhetőségeink: lásd a jobb oldali hasáb alján, az 

impresszumban! 

Következő alkalmaink: április 29.,csütörtök  este 

½7-kor: bibliaóra („Keserves sírás és reménykedés”, 

JSir 4); április 30., péntek du. ½6-kor: zoom-os ifjú-

sági bibliaóra; május 2., vasárnap 9 és 11-kor isten-

tisztelet már jelenléttel. 9-től  a 60 év felettieket,  11-

től a fiatalabbak várjuk és ½ 7-től is lesz istentiszte-

let. Gyermekalkalmak, kivéve az óvodást a 11 órás 

istentisztelet ideje alatt lesznek.  

Adományaikat most elsősorban egyházfenntartói 

járulékra, Isten dicsőségére, felújításra és misszi-

óra várjuk. Virtuális perselypénzüket és adomá-

nyaikat bankon keresztül tudják eljuttatni hozzánk 

az Újpest-belsővárosi Református Egyházközség, 

12010422-00116238-00100008 számlaszámon (Raif-

feisen Bank), „perselypénz” vagy a megfelelő „ado-

mány” közleménnyel. 

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 

Május  30.:  női csendesnap 

Június 5-6.: férfi hétvége vagy egyik nap csendesnap 

Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét 

Június 21-25.: napközis hittantábor (betelt) 

Június 28. - július 2.: alsós hittantábor (Velence) 

Június 28. – július 2.: felsős hittantábor (Balatonőszöd) 

Július 5-10.: családos tábor (Mátraháza) 

?: gyülekezeti (bibliaórás) csendeshét (Nagykőrös)  

Július 19-25.: ifjúsági tábor (Zemplén) 

Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 

Augusztus 23-27.: napközis hittantábor (betelt) 

A hittantáborokkal kapcsolatos tudnivalókat és jelentke-

zési lapokat már közzétettük, a többit is hamarosan közöl-

jük. 

 

„Íme eljön a felhőkkel és minden szem  meglátja Őt”                        

(Jelenések 1,7) 
 

Istentisztelet, 2021. április 25. 
(„ Ti kapuk emeljétek fel fejeteket”) 

 

Keresztelő előtti ének: 431:1 

Kezdő ének: 328, 1-3  

Lekció: Zsoltárok 24. 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1, 9  

Igehirdetés előtti ének: 24, 1  

Textus: Zsoltárok 24, 9-10  

Igehirdetés: 

Kameraállások:  
 

1. A föld – ami az Úré  

-teremtés jogán 

 

 

-megváltás jogán  

 

 

 

2. Az ember-aki nem méltó felmenni az Úr hegyére  

 

és mégis kegyelmet nyer  

 

 

 

3. A dicsőség királya 

Áttöri a zárakat, hozzánk jön ! 

Engedjük be szívünk ajtaján 

 

 

 

 
 

Ráfelelő ének: 457, 1, 3 

Záró ének: 346 

 

 

Újpest-belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-30-2189569 

www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu 
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