
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

Március 6., bibliavasárnap, reggel ¼10-kor: imaközös-

ség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet; este 

½7-kor: istentisztelet 

Március 7., hétfő este ½7-kor: női óra („A hit pajzsa”, 

Ef 6,16) és férfióra („Hazugság – igazság”, 1Jn 

2,1-6) 

Március 8., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezetben 

Március 10., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („A meghódított országok jegyzéke”, Józs 

12-19) 

Március 11., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram 

utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Március 13., vasárnap, reggel ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet énektanítással; este 

½7-kor: istentisztelet 
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Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására tekintettel holnaptól a 

templomban és a gyülekezet egyéb helyiségeiben a 

maszk használata nem kötelező, bár továbbra is aján-

lott, a kézfertőtlenítéssel együtt. Vigyázzunk egymásra! 

Az elmúlt héten búcsúztattuk el a 75 éves korában el-

hunyt Vadon Józsefet, Kosztándy Árpádot (74 évesen), 

valamint Nerada Mónikát, életének 54. évében. Isten ad-

jon vigasztalást szeretteiknek! Az istentiszteletet köve-

tően a harang az ő emlékükre szólal meg. 

Házasulandó jegyespárt hirdetek harmadízben: március 

12-én du. 2-kor lesz Csillag Hunor és Kiss Bianka eskü-

vője templomunkban; az azt követő szeretetvendégségre 

köszönettel fogadnak süteményeket. 

Nagyon köszönjük azok segítségét, akik a parókiafelújí-

tással kapcsolatos hivatalköltöztetésben a múlt héten se-

gítettek! A hivatal átmenetileg a parókián működik, amíg 

először a hivatali helyiségek felújítása meg nem történik. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és a 

parókiafelújításra várjuk. Az ukrajnai háborúval kap-

csolatosan két kárpátaljai gyülekezetet segítünk: Mező-

kaszonyt és Tiszabecset. Részükre különperselyt helyez-

tünk ki. 

Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolvasó Ka-

lauz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kapha-

tók. 

 

„…bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Is-

ten is megbocsátott nektek Krisztusban.” 

(Ef 4,32b) 
 

Istentisztelet, 2022. március 6. 

(„Az igazi böjt”) 
 

Fennálló ének: 89:1 

Derekas ének: 558 (az új énekeskönyvből) 

Lekció: Ézs 58 

Bűnbocsánat-hirdetés: Mt 6,14 

Igehirdetés előtti ének: 180 

Textus: Mt 18,21-35 (BK) 

Igehirdetés: 
 

1. Böjt 1. vasárnapja 

 

 

 

 

2. Böjt: irgalom, megbocsájtás 

 

 

 

3. Kérdés a megbocsátásról – Jézus meghökkentő vála-

sza 

 

 

 

 

 

4. A példázat és annak kulcsa 

 

 

 

 

 

5. A történet 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 298:1,5,10 

Úrvacsorára készülve: 231 

Úrvacsora alatt orgonazene 

Végének: 446 
 


