
Egyéb hirdetéseink 
 

Vasárnapi istentiszteleteinket reggel 8-kor (60 év felettieknek) de. 

10-kor (60 év alattiaknak), valamint este ½7-kor tartjuk. A 10 órás is-

tentiszteletről egyelőre még lesz közvetítés is (az ubre.hu honlapon, 

ill. a https:// bit.ly/ubre-youtube csatornán). Az alkalmakon szájat 

és orrot eltakaró maszk használata mindvégig kötelező! A bejárat-

nál a kéz fertőtlenítése kötelező! Kérjük, hogy csak oda üljenek, 

ahol hirdetőlapot találnak. Az istentisztelet végén külön vigyáz-

zunk, hogy a kijáratnál ne alakuljon ki torlódás! Alsó és felső tago-

zatos gyermek-istentiszteleteinket is elindítjuk (10 órakor), kizáró-

lag azon gyermekek számára, akik hajlandók maszkot viselni. Óvo-

dás gyermek-istentiszteletet egyelőre csak interneten keresztül köz-

vetítünk (az ubre.hu honlapon vagy a https://bit.ly/ubre-ovis-

youtube csatornán). Rétegalkalmainkat szintén a gyülekezetben 

rendezzük, de a kóruspróbák egyelőre még szünetelnek. A biblia-

órákat májustól már nem közvetítjük. Figyeljék hirdetéseinket! 

Az elmúlt héten temettük el Nagy Lászlóné sz. Menyhárt Erzsébetet 

(61 éves korában) és Menyhárt Istvánt (58 éves korában); Isten adjon 

vigasztalást szeretteinek! Az istentiszteletet követően a harang az ő 

emlékezetére szól. 

Június 4-én pénteken 18 órától „Maradékaim s őseim” címmel szer-

vezünk nyáresti zenés áhítatot a gyülekezeti teremben. Zongorán 

közreműködik Dr. Erdélyi László zongoraművész, az ifjúsági cso-

port tagjai pedig irodalmi művekkel szolgálnak. 

A lelkészi hivatalba/pénztárba csak egyesével lehet belépni! Hivatali 

idő: vasárnap a két istentisztelet között, hétfőn ½11-től 1 óráig, ked-

den 9-től 1-ig, csütörtökön du. 2-től 6-ig. Pénteken nem tartunk hiva-

tali órákat. Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, idénre 

tervezett felújításainkra és hittanoktatásra/gyermekmunkára vár-

juk. Különperselyt tettünk ki a lecce-i misszió támogatására. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, Bibliaolvasó Kalauz, 

cd-k, új könyvek kaphatók. A gyülekezeti teremben elvihető köny-

vek is ki vannak téve, többnyire Mikó László hagyatékából. 

 

 

 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 
 

Május 23., Pünkösdvasárnap, reggel 8-kor és de. 10-

kor: úrvacsorás istentisztelet; 9.15-kor: imakö-

zösség; de. 10-kor: alsós és felsős gyermek-

istentiszteletek; este ½7-kor: istentisztelet 

Május 24., Pünkösdhétfő, de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet 

Május 25., kedd este ½7-kor: házi imaközösség a gyü-

lekezeti házban 

Május 27., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („Óvás a tévtanítóktól és az erkölcstele-

nektől, Júd 1-16) 

Május 28., péntek de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Május 30., reggel 8-kor és de. 10-kor: istentisztelet; 

9.15-kor: imaközösség; de. 10-kor: alsós és fel-

sős gyermek-istentiszteletek; este ½7-kor: is-

tentisztelet 
 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-30-2189569 

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

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét 

féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, 

aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!” 

(Róm 8,15) 
 

Istentisztelet, 2021. május 23. 

(A másik Párfogó) 
 

Kezdő ének: 370,1 

Lekció: ApCsel 2,1-13 

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézs 43,25 

Igehirdetés előtti ének: 370,2 

Textus: Jn 14,16-17 

Igehirdetés: 
 

1. A Pártfogó személye 

 

 

 

2. A Pártfogó érkezése 

 

 

 

3. A Pártfogó lakhelye 

 

 

 

4. A Pártfogó munkája 

- Vigasztal 

 

- Utat mutat 

 

- Bátorít 

 

 

Ráfelelő ének: 370,3 

Úrvacsora előtt: 436,1-3 

Úrvacsora alatt: orgonajáték 

Záró ének: 446 

 

 

 

 

 

 

Nyáron az alábbi táborok megtartását tervezzük: 

Május 30.: női csendesnap (jelentkezés a hivatalban) 

Június 6.: férfi csendesnap (jelentkezés a hivatalban) 

Június 14-18.: gyülekezeti napközis csendeshét 

Június 28. - július 2.: elutazós hittantáborok 

Július 5-10.: családos tábor (Mátraháza) 

Július 19-25.: ifjúsági tábor (Zemplén) 

Augusztus 2-6.: napközis angoltábor 

A betelt táborokat nem tüntettük fel! 

https://bit.ly/ubre-ovis-youtube
https://bit.ly/ubre-ovis-youtube

