
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

Október 24., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisztelet 

Október 26., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezetben 

Október 28., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bib-

liaóra („Eljön a törvénytipró, de megsemmi-

sül”, 2Thessz 2,1-12) 

Október 29., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra 

Október 29-31., péntek-vasárnap este 6-kor: reformá-

ciói alkalmak változó helyszínen (pénteken 

közös ifjúsági alkalom az istentisztelet után – 

Újpest-Belsőváros, szombat – Evangélikus 

templom, vasárnap du. 5-kor kezdődik az 

előadás a Baptista imaházban) 

Október 31., missziói vasárnap, reformáció, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

  Jelenleg még nem kötelező maszk viselése, a bejára-

toknál a kéz fertőtlenítése viszont szükséges! Vigyáz-

zunk egymásra!  

  Örömmel adjuk hírül, hogy istentisztelet előtt Szenci 

Gizellát,  Szenci András és Kovács Emese második 

gyermekét  kereszteltük meg. Isten áldja meg családjá-

val együtt!  

  Örömmel jelentjük, hogy az elmúlt héten, október 20.-

án megszületett Bárdi Árpád és Székely Zsuzsanna 5. 

gyermeke Róza Lenke.  Isten áldja meg a kibővült csa-

ládot!  

  November 3-5. (szerda-péntek) között minden este fél 

7-kor konfirmációi evangelizációt tartunk. Szeretettel 

várjuk a konfimandusokat, hozzátartozóikat, barátaikat, 

valamint az egész gyülekezetet. A konfirmációi isten-

tiszteletre november 7-én kerül sor.  

  Egy asszonytestvér hetente egyszer bevásárlásban se-

gítséget keres. Ugyancsak keresünk segítséget kétheten-

te csütörtök délelőtt 10-től mamaköreinkre gyermekvi-

gyázásra.  

  Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, hit-

tanoktatásra/gyermekmunkára és a leccei misszióra vár-

juk.  

  Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Bibliaol-

vasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók.  

 

„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 

lelki házzá, szent papsággá...” 

                                     (1 Péter 2,5 ) 
 

Istentisztelet, 2021. október  24.  

( Új kezdet ) 
 

Keresztelő előtt: 135,1 

Derekas ének: 489 

Lekció: Ezékiel 45.  

Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1,9 

Igehirdetés előtti ének: 165, 1 

Textus: 1 Péter  2,5   

Igehirdetés: 

1.  Ezékiel kora  
 

 
 

2.  Isten újat ígér  

 

 

 

 

 

3. Ajánljuk fel magunkat az Úrnak! 

-szentség 

 

 

 

 

 

4. Megtisztult élet-megtisztult istentisztelet 

-tisztaság 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 165, 5-6 

Záró ének: 287, 1-2, 4-5 

Végének: 287, 7 

 

 

 

 

 

 

 


