Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Augusztus 1., vasárnap de. 10-kor: istentisztelet; 9.15kor: imaközösség; este ½7-kor: istentisztelet
Augusztus 2-6., hétfő-péntek: angol napközis tábor a
gyülekezetben
Augusztus 3., kedd este ½ 7-kor: „házi” imaközösség
a templomban
Augusztus 5., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti bibliaóra („Könyörgés az ellenség megbüntetéséért”, Zsolt 59)
Augusztus 8., vasárnap de. 10-kor: istentisztelet; 9.15kor: imaközösség; este ½7-kor: istentisztelet
Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-30-2189569
www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem!”
(Jn 14,1)

Istentisztelet, 2021. augusztus 1.
(Üdvösségünk ajtaja)
Fennálló ének: 23,1
Derekas ének: 23,2-3
Bűnbocsánat-hirdetés: 1Jn 1,9
Igehirdetés előtti ének: 164,3
Textus: Jn 10,1-10
Igehirdetés:
1. Krisztus belépett fogságunk ajtaján (első akol)...
- A pásztor...
... bemegy
... néven szólít
... kivezet

Egyéb hirdetéseink
Mivel elértük az 5,5 millió beoltottat, ezért már nem
kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselete.
Természetesen, aki maszkban komfortosabban érzi
magát, az hordja továbbra is. A bejáratnál a kéz fertőtlenítése kötelező! Vigyázzunk egymásra!
Szeretettel köszöntjük Vincenzo Coluccia-t, Móréh
Juditot, valamint kislányukat, Abigailt. Köszönjük a
szolgálatukat, és imádkozunk lecce-i gyülekezetplántáló munkájukért.
A héten temettük el a 69 éves korában elhunyt
Temesvári Oszkárné született Bőröndi Évát. Isten
adjon vigasztalást szeretteinek! Az istentiszteletet követően a harang az ő emlékére szólal meg.
Tegnap kötötte össze életét Fóris Tamás és Grica
Alexandra. Isten áldja meg házasságukat!
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére,
idénre tervezett felújításainkra és hittanoktatásra/gyermekmunkára várjuk.
Hivatali idő a nyári időszakban: vasárnap a délelőtti
istentisztelet előtt és után, hétfőn 9-től 13 óráig, csütörtökön 14-től 18 óráig.
Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Bibliaolvasó Kalauz, cd-k, új könyvek kaphatók. A gyülekezeti teremben elvihető könyvek és társasjátékok
vannak kitéve.

... előttük jár

- Az ő juhai...
... meghallják
... felismerik
... követik
... elfutnak az idegentől

2. ... hogy mi beléphessünk üdvösségünk ajtaján
(második akol)

Ráfelelő ének: 229
Záró ének: 294,1-2
Végének: 294,3

