
 

Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

 

November 7., vasárnap, konfirmáció, de. ¼10-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: konfirmációi isten-

tisztelet (úrvacsora csak a fiataloknak!); este ½7-

kor: istentisztelet 

November 8., hétfő este ½7-kor: női óra („Ki ellen 

harcolunk?”, Ef 6,11-12) és férfióra („…tiszta 

szívet teremts bennem, Istenem!”, Zsolt 51) 

November   9., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség 

November 11., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti 

bibliaóra („Imádkozzatok az Ige terjedésé-

ért!”, 2Thessz 3,1-5) 

November 12., péntek de. 10-kor: gyülekezeti biblia-

óra; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra külső hely-

színen; este ½7-kor: mamakör 

November 14., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet; este ½7-kor: istentisz-

telet 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a templom-

ban és a gyülekezet egyéb részein a maszk 

használata erősen ajánlott, a kézfertőtlenítés pedig 

kötelező. Vigyázzunk egymásra! 

Múlt vasárnap, az esti istentisztelet keretében Rónyai 

László János részesült a keresztség sákramentumá-

ban. Isten áldja meg őt családjával együtt! 

Szeretettel köszöntjük konfirmációi fogadalomra 

készülő fiatal és felnőtt testvéreinket! Jézus mondja: 

"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, 

nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világos-

sága." (Jn 8,12) 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére, 

hittanoktatásra/gyermekmunkára, misszióra és dia-

kóniára várjuk.  

November 14-én a Benkő István Református Iskolából 

jön egy csoport szupplikációra, a kitett különpersely az 

iskola céljait szolgálja. 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, cd-k, új 

könyvek kaphatók. 

 

 

 

„... ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig 

előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest 

a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus 

Jézusban adott jutalmáért...” 

(Fil 3,14) 
 

Istentisztelet, 2021. november 7. 

(Az új élet küszöbén) 
 

Fennálló ének:  

Derekas ének:  

Lekció: Józs 1,1-9 

Bűnbocsánat-hirdetés: Lk 5,20 

Igehirdetés előtti ének:  

Textus: Józs 1,8 

Igehirdetés: 
 

1. Az új élet előzményei 

 

 

 

 

2. Az új élet programja 

 

 

 

3. Az új élet kihívásai 

 

 

 

 

4. Az új élet erőforrásai 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 285,4 

Konfirmáció előtt: 370,1-2 

Úrvacsora előtt: 654 

Úrvacsora alatt: orgonajáték 

Záróének: 467,4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


