
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

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

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

otthoni istentisztelet a Csokonai utcában; este 

½7-kor: istentisztelet 

Szeptember 29., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti 

bibliaiskola-Isten tulajdonságai  

Szeptember 30., péntek de. ½10-kor: öregotthoni isten-

tisztelet a Király utcában; de. 10-kor: bibliais-

kola; du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági 

bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjú-

sági bibliaórák (13-17 és 17-25 éveseknek) 

Szeptember 30 – Október 2., péntek-vasárnap: házas-

párok hétvégéje - Mátraháza 

Október 2., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet („A pénz szerelmeseinek 

befogadása”; Lk 5,27-32); este ½7-kor: istentisz-

telet 

Október 3., hétfő este ½7-kor: férfióra („Két úr gyer-

mekei”; 1Jn 3,1-12) 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár to-

vábbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet után Szatai Jánosné, született Pócsi 

Julianna 80 éves korában elhunyt testvérünket fogjuk 

búcsúztatni. A harang az ő emlékére fog megszólalni.  

Konfirmációi tanfolyamok elindultak, de még be le-

het kapcsolódni. Gyermekek számára pénteken dél-

után ½5-kor, felnőttek számára vasárnap ½9-kor kez-

dődnek az alkalmak.  

Szabó László beiktatására október 8-án szombaton 10 

órakor kerül sor a templomban, melyre szeretettel vár-

juk gyülekezetünk tagjait. A szertartást követő szere-

tetvendégségre süteményeket, hidegtálhoz hozzáva-

lókat köszönettel elfogadunk.  

Október 1-én, szombaton, nyílt nap lesz a Ráday Kol-

légiumban. Sok érdekes program várható. Egyházme-

gyei standhoz cipős doboznyi süteményt várnak.  

Kérem a testvéreket, hogy a népszámláláson is bátran 

vallják meg hitüket és hovatartozásukat.  

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

„Nem az egészségeseknek van szükségük  

orvosra, hanem a betegeknek.” 

Lukács 5,31 

 

Istentisztelet, 2022.szeptember 25. 

Betegek befogadása 
 

Fennálló ének: 77,1 

Derekas ének: 204,1-3 (226,1-3)  

Lekció: Márk 10, 42-56 

Bűnbocsánat-hirdetés 1 Ján 1, 9 

Igehirdetés előtti ének: 212 (156)  

Textus: Márk 10, 48  

Igehirdetés: 

1. Betegség az Ószövetség idején 

 

 

 

 

 

2. Betegség az Újszövetségben 

 

 

 

 

 

3. Betegség napjainkban 

 

 

 

 

 

4. Jézus hozzáállása a betegekhez 

 

 
 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 192, 1-2 (450,1-2) 

Úrvacsora előtt: 727,2-4 (300,2-4 ) 

Úrvacsora alatt csak orgona  

Végének: 293 (446)  

 
 

 
 


