
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

Július 18., vasárnap de. 10-kor: istentisztelet; 9.15-kor: 

imaközösség; este ½7-kor: istentisztelet 

Július 19-25., hétfő-vasárnap: ifjúsági tábor – Zemplén 

Július 20., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezetben 

Július 22., csütörtök este ½7-kor: úrvacsorai előkészí-

tő („Könyörgés segítségért. Isten jóságának 

dicsérete”, Zsolt 57) 

Július 25., vasárnap de. 10-kor: istentisztelet úrvacso-

raosztással; 9.15-kor: imaközösség; este ½7-

kor: istentisztelet 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

 

 

 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Mivel elértük az 5,5 millió beoltottat, ezért már nem 

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselete. 

Természetesen, aki maszkban komfortosabban érzi 

magát, az hordja továbbra is. A bejáratnál a kéz fer-

tőtlenítése kötelező! Vigyázzunk egymásra! 

A héten temettük el a 92 éves korában elhunyt Fehér 

Miklósné született Csáki Ibolyát. Isten adjon vigasz-

talást szeretteinek! Az istentiszteletet követően a 

harang az ő emlékére szólal meg. 

Tegnap kötötte össze életét Farkas András Dániel és 

Várkonyi Réka Ilona. Isten áldja meg házasságukat! 

Mai istentiszteletünkön Brockhauser Júlia és Fülöp 

Izabella Réka részesült a keresztség sákramentumá-

ban. Isten óvja őket és áldja meg életüket! 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

idénre tervezett felújításainkra és hittanoktatás-

ra/gyermek-munkára várjuk.  

Hivatali idő a nyári időszakban: vasárnap a délelőtti 

istentisztelet előtt és után, hétfőn 9-től 13 óráig, csü-

törtökön 14-től 18 óráig. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Biblia-

olvasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók. A gyüle-

kezeti teremben elvihető könyvek és társasjátékok 

vannak kitéve. 
 

 

 
 

 

„... egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és 

emberek között, az ember Krisztus Jézus...” 

(1Tim 2,5) 
 

Istentisztelet, 2021. július 18. 

(A közbenjáró imádság) 
 

Fennálló ének: 329,2 

Derekas ének: 5,1-2 

Lekció: 1Kir 8,22-53 

Bűnbocsánat-hirdetés: Dán 9,9a 

Igehirdetés előtti ének: 228,1 

Textus: 1Tim 2,5 

Igehirdetés: 
 

1. Salamon közbenjáró imádsága 

-  Bocsáss meg nekik! 

 

 

 

-  Tedd sikeressé a munkájukat! 

 

 

 

-  Támogasd őket ellenségeikkel szemben! 

 

 
 

 

2. Jézus közbenjáró imádsága 

-  Őrizd meg őket a gonosztól! 

 

 

 

-  Munkáld az egységet köztük! 

 

 

 

-  Ott legyenek velem, ahol én vagyok! 

 

 

 

Ráfelelő ének: 228,2-4 

Záró ének: 196,1-5 

Végének: 196,6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


