Egyéb hirdetéseink
Az istentiszteleten a szájat és az orrot eltakaró maszk
használata mindvégig kötelező! Kivételt képez a templom,
ahol a védettségi igazolvánnyal rendelkezők dönthetnek
úgy, hogy leveszik a maszkot. A védettségi igazolvánnyal
nem rendelkezők és az óvatosabbak számára ajánljuk,
hogy a gyülekezeti teremben vegyenek részt az istentiszteleten. A bejáratnál a kéz fertőtlenítése kötelező! Az istentisztelet végén külön vigyázzunk, hogy a kijáratnál ne alakuljon ki torlódás!
Együttérző szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten temettük Györe Jánosné, született Szegedi Évát, aki 80 évesen
hunyt el, a harang az ő emlékére szól. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak !
Szombaton házassága megáldatását kérte: Peller Nikolett
és Dénes Zoltán.
A lelkészi hivatalba/pénztárba csak egyesével lehet belépni! Hivatali idő a nyári időszakban: vasárnap a délelőtti istentisztelet előtt és után, hétfőn 9-től 1 óráig, csütörtökön du. 2-től 6-ig.
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, idénre
tervezett felújításainkra és hittanoktatásra/gyermekmunkára várjuk. Különperselyt tettünk ki az ifjúsági
táborunk támogatására. Az iratterjesztésben Bibliák,
énekeskönyvek, Bibliaolvasó Kalauz, cd-k, új könyvek
kaphatók.

„Gyönyörködj az Úrban és megadja
szíved kéréseit.” ( Zsoltárok 37, 4 )

Istentisztelet, 2021. június 27.
( Gyönyörködni a jóban )
Fennálló ének: 1,1
Derekas ének: 1,2
Lekció: Prédikátor 6
Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1, 9
Igehirdetés előtti ének: 173
Textus: Zsoltárok 37, 4
Igehirdetés:
1. Hiábavaló kívánságaink
-gazdagság
-nagy család
-hosszú élet
-jó falatok

2. Ki tudja, mi a jó az embernek?

3. Istenben való gyönyörködés
-tetteiben, alkotásaiban
-személyében

Kedves Gyülekezeti Tagunk!
4. Megváltozott kívánságaink
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Június 27.., vasárnap, de. 10-kor: istentisztelet; 9.15kor: imaközösség; de. 10-kor: ovis, alsós és felsős gyermek-istentiszteletek; este ½7-kor: istentisztelet
Június 28-Július 2., hétfő-péntek: elutazós hittantáborok
Július 1., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bibliaóra
(„Könyörgés szabadulásért”, Zsolt 54)
Július 2., péntek du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra
Július 4., vasárnap de. 10-kor: istentisztelet; 9.15-kor:
imaközösség; este ½7-kor: istentisztelet
Július 5-10., hétfő-szombat: családos hét
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Ráfelelő ének: 247,6
Úrvacsora előtt ének: 338
Úrvacsora alatt: 458-467
Záró ének: 438,9

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük:
Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok
Július 19-25.: ifjúsági tábor (Zemplén)
Augusztus 2-6.: napközis angoltábor
A betelt táborokat nem tüntettük fel!

