Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Június 13., vasárnap, de. 10-kor: istentisztelet; 9.15kor: imaközösség; de. 10-kor: ovis, alsós és felsős gyermek-istentiszteletek; este ½7-kor: istentisztelet
Június 14-18-ig, hétfőtől péntekig felnőtt napközis hét
a gyülekezetben, kezdés 9.30-tól
Június 17., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Dávid Doég miatt panaszkodik”,
Zsoltárok 52)
Június 18., péntek du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra
Június 20., vasárnap de. 10-kor: tanévzáró istentisztelet; 9.15-kor: imaközösség; este ½7-kor: istentisztelet

„Ma, ha meghalljátok szavát, ne keményítsétek
meg szíveteket!”
(Zsoltárok 95, 7/b-8/a)

Istentisztelet, 2021. június 13.
(Istentisztelet )
Fennálló ének: 98, 1
Derekas ének: 161, 1-4
Lekció: 95. Zsoltár
Bűnbocsánat-hirdetés: 1 János 1, 9
Igehirdetés előtti ének: 165,1
Textus: Apostolok cselekedetei 20, 7-12
Igehirdetés:
1. Istentisztelet kiemelt alkalom

2. Az igehirdetés
Újpest-belsővárosi Református Egyházközség
Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-30-2189569
www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu

-miként hallgatom?

3. Felébredés - ébren maradás – életben maradás

Egyéb hirdetéseink
Vasárnapi istentiszteleteinket de. 10-kor, valamint este
½7-kor tartjuk. Az alkalmakon szájat és orrot eltakaró
maszk használata mindvégig kötelező! A bejáratnál a
kéz fertőtlenítése kötelező! Kérjük, hogy csak oda üljenek, ahol hirdetőlapot találnak. Az istentisztelet végén
külön vigyázzunk, hogy a kijáratnál ne alakuljon ki torlódás! Gyermek-istentiszteleteinket is elindítottuk, hat
éves kor felett itt is kötelező a maszkviselés. Rétegalkalmainkat szintén a gyülekezetben rendezzük, de a
kóruspróbák egyelőre még szünetelnek.
Istentisztelet után a harang a járvány áldozatainak emlékére szólal meg. Isten adjon vigasztalást a gyászolóknak!
A lelkészi hivatalba/pénztárba csak egyesével lehet
belépni! Hivatali idő a nyári időszakban: vasárnap a
délelőtti istentisztelet előtt és után, hétfőn 9-től 1 óráig,
csütörtökön du. 2-től 6-ig.
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére,
idénre tervezett felújításainkra és hittanoktatásra/gyermek-munkára várjuk. Különperselyt tettünk ki
az ifjúsági táborunk támogatására.
Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Bibliaolvasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók. A gyülekezeti
teremben elvihető könyvek és társasjátékok vannak
kitéve.

4. Istentiszteleten csodák történnek

Ráfelelő ének: 500, 1,3-5
Záró ének: 500, 7-8

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük:
Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét
Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok
Július 19-25.: ifjúsági tábor (Zemplén)
Augusztus 2-6.: napközis angoltábor
A betelt táborokat nem tüntettük fel!

