Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Június 26., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10kor: istentisztelet úrvacsoraosztással;
este ½7-kor: istentisztelet
Június 27- július1., hétfő-péntek: napközis hittantábor
Június 28., kedd este ½ 7 házi imaközösség a gyülekezetben
Június 30., csütörtök bibliaóra („Isten ítéletet mond a
népek felett” Jóel 4, 1-17 )
Július 1., péntek de. ½ 11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram utcában du. ½6-kor: ifjúsági
bibliaóra
Június 26., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10kor: istentisztelet; du. 4 óra öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában, este ½7-kor: istentisztelet
Július 4-8., hétfő-péntek: alsós és felsős hittantábor

„Ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk,
hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint,
meghallgat minket..” 1János 5, 14

Istentisztelet, 2022. június 26.
( Az imádságról )
Fennálló ének: 342 (431)
Derekas ének: 5, 1-3
Lekció: Lukács 18, 1-8
Bűnbocsánat-hirdetés 1János 1, 9
Igehirdetés előtti ének: 265 (474)
Textus: 1 János 5, 13-15
Igehirdetés:
1.Üdvbizonyosság alapja az imádságainknak

2.Mit jelent az imádság?

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678
www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu

3.Mit jelent Isten akarata szerint kérni?

Egyéb hirdetéseink
A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk
használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra!
Istentisztelet előtt Móréh Fruzsinát kereszteltük meg,
ifj. Móréh Tamás és Kristály Sarolta második gyermekét. Isten áldása legyen a családon!
Másodízben hirdetek jegyespárt. Július 9-én délután

½2-kor Simon Szabolcs Zoltán és Borka Tímea kérik
házasságukra Isten áldását. Az ünnepi istentiszteletre
és az azt követő szeretetvendégségre szeretettel várják
gyülekezetünk tagjait. Ez utóbbihoz süteményeket
örömmel
fogadnak.
Felnőttek számára szervezett csendes hétvégéinkre
és heteinkre már most lehet jelentkezni lelkészi hivatalban vagy a honlapon keresztül:
Július 11-15.:
Ifjúsági tábor (Mór)
Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös)
Szept. 30. - okt. 2.: Házas hétvége (Mátraháza)
Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók.
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és
parókiafelújításra várjuk.

4. Már megkaptuk, amiket kérünk tőle

Ráfelelő ének: 792,4 (250,4)
Úrvacsoraosztás előtt: 334 (475)
Úrvacsoraosztás alatt: 721-728
Végének: 363,8 (438,9)

