
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Május 29., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

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

Május 31., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezetben 

Június 1-4., szerda-szombat: pünkösdi előkészítő 

Június 3., péntek de. 10-kor: pünkösdi előkészítő; 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungs-

ram utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Június 4., szombat du. 4-kor: konfirmációi vizsga 

Június 5., Pünkösdvasárnap, reggel 8-kor: úrvacsorás 

istentisztelet; de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: úrvacsorás istentisztelet a kórus szol-

gálatával; du. 4-kor öregotthoni istentisztelet a 

Csokonai utcában; este ½7-kor: úrvacsorás is-

tentisztelet 

Június 6., Pünkösdhétfő, konfirmáció, de. 10-kor: úr-

vacsorás istentisztelet a kórus szolgálatával 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Benkő 

Zsoltné született Kovács Erzsébetet (50). Isten adjon 

vigasztalást szeretteinek! Istentisztelet után a harang 

az ő, valamint Badak Gyula és Badak Gyuláné em-

lékére fog megszólalni. 

Tegnap kérte házasságára Isten áldását Pónya István 

és Faragó Zsanett. 

Az istentisztelet elején Piller Laura részesült a 

keresztség sákramentumában. Hordozzuk őt és 

egész családját imádságban! 

Szeretettel várjuk a testvéreket pünkösdi előkészítő 

sorozatunkra. Részletek a kijáratnál található szóró-

lapon és a honlapon. Hívogassunk másokat is!  

Felnőttek számára szervezett csendes hétvégéinkre 

és heteinkre már most lehet jelentkezni: 

• Június 13-17.:  Szépkorúak napközis hete 

• Július 11-15.:  Ifjúsági tábor (Mór) 

• Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös) 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, 

énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678 

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

„...legyetek készen mindenkor számot adni 

mindenkinek, aki számon kéri tőletek 

a bennetek élő reménységet...” 

(1Péter 3,15) 
 

Istentisztelet, 2022. május 29. 

(Reménység egy reménytelen világban) 

 
 

Keresztelői ének: 412,2 

Derekas ének: 130,1-3 

Lekció: Ef 1,15-23 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 103,13 

Igehirdetés előtti ének: 266 

Textus: Ef 1,18 

Igehirdetés: 
 

1. Reménységre szomjazva 

 

 

 

 

 

 

2. Csalfa, vak remény 

 

 
 

 
 

 

3. Keresztény reménységünk: a mennyei örökség 

 

 

 

 

 

 

4. Keresztény reménységünk: az átformáló kegyelem 

 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 601,1-4 

Záró ének: 841 

Végének: 130,4 
 

 

 

 

 
 


