
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Szeptember 18., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet este ½7-kor: isten-tisztelet 

Szeptember 19., hétfő este ½7-kor: építési bizottság 

Szeptember 20., kedd este ½7-kor: „házi” imaközös-

ség a gyülekezetben 

Szeptember 22., csütörtök de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: gyülekezeti bibliaiskola 

Szeptember 23., péntek de. 10-kor: bibliaiskola; de. 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram ut-

cában; du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági bib-

liaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bib-

liaórák (13-17 és 17-25 éveseknek) 

Szeptember 25., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet („A betegek 

befogadása”; Mk 10,46-52; du. 4-kor öregotthoni 

istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: is-

tentisztelet 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet elején Gerzsenyi Réka részesült a 

keresztség sákramentumában. Isten áldja őt és egész 

családját! Hordozzuk őket imádságban! 

Szeretettel köszöntjük Vincenzo Colluciát, feleségét, 

Móréh Juditot, valamint gyermekeiket, Abigélt és 

Sámuelt! Köszönjük az igehirdetés szolgálatát és a 

lecce-i misszióról szóló beszámolót. A misszió céljaira 

a külön perselyben lehet adakozni. 

Konfirmációi tanfolyam indult. Az első alkalom 

gyermekek számára szeptember 16-án pénteken 

délután ½5-kor, felnőttek számára szeptember 18-án 

vasárnap ½9-kor volt. A következő néhány hétben 

még lehet csatlakozni a csoportokhoz. 

Szabó László beiktatására október 8-án szombaton 

10 órakor kerül sor a templomban, melyre szeretettel 

várjuk gyülekezetünk tagjait. A szertartást követő 

szeretetvendégség részleteivel kapcsolatban Petőné 

Juhász Emíliával lehet egyeztetni.  

A lelkészi hivatal nyitvatartása iskolai időszakban: 

Hétfő, kedd: 9-13 

Csütörtök: 14-18 

Vasárnap: istentisztelet után 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, 

ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!” 

(Zsoltárok 95,1) 
 

Istentisztelet, 2022. szeptember 18. 

(A találkozás, ami megváltoztat téged) 
 

Keresztelői ének: 412,2 (329,2) 

Derekas ének: 32,1 

Lekció: János 4,1-26 

Bűnbocsánat-hirdetés: 1János 1,9 

Igehirdetés előtti ének: 751,1 

Textus: János 4,13-14 

Igehirdetés: 
 

1. Krisztus ismer 

 

 
 
 

 

 

2. Krisztus szeret 

 

 

 

 

 

 

3. Krisztus megváltoztat 

 

 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 751,2 

Záró ének: 751,3 

Végének: 756,4-5 (230,4-5) 

 

 

 

 

 

 
 

 


