
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Április 17., Húsvét, vasárnap, de. ¼10-kor: imaközös-

ség; reggel 8-kor és de. 10-kor: úrvacsorás is-

tentisztelet; este ½7-kor: úrvacsorás istentiszte-

let 

Április 18., Húsvét, hétfő, de. 10-kor: úrvacsorás isten-

tisztelet 

Április 19., kedd, este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezeti házban 

Április 21., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („Józsué intelmei”, Józs 23) 

Április 22., péntek, de. 10-kor: gyülekezeti bibliaóra; 

11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram 

utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaóra 

Április 22-24., péntek-vasárnap: konfirmandus hét-

vége (Kisoroszi) 

Április 24., vasárnap de. ¼10-kor: imaközösség; de. 10-

kor: istentisztelet; du. 4-kor öregotthoni isten-

tisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: isten-

tisztelet 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

Minden kedves testvérünknek áldott húsvéti ünne-

peket kívánunk!  

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár to-

vábbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra!  

Holnap, húsvét hétfőn, ha az időjárás engedi, találko-

zunk a fóti Somlyó tetőn. Lesznek, akik már 10-re ér-

keznek, de közös indulás most nem lesz.  

Jövő vasárnap, április 24.-én Benkő István Református 

Általános Iskola és Gimnáziumból a 8. osztályosok ér-

keznek gyülekezetünkbe. A külön persely számukra 

van kitéve.   

A járvány miatt tavaly elmaradt a nagykőrösi tábor. 

Kérjük, hogy aki idén szívesen eljönne, jelezze részvé-

teli szándékát a hivatalban.  

Női hétvége is lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban, 

ami május 14-15-ig lesz Gárdonyban. A részleteket 

szórólapon találják meg a testvérek.   

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

a parókiafelújításra várjuk.  

Az iratterjesztésben Bibliák, 2022-es Bibliaolvasó Ka-

lauz, naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kap-

hatók. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szent István tér 24. Tel.: 369-6222 

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

„...világosítsa meg lelki szemeteket,  

hogy meglássátok, ...milyen mérhetetlenül nagy az 

ő hatalma rajtunk, hívőkön.”  Efézus 1, 18-19. 
 

 

Istentisztelet, 2022. április 17. 
( Feltámadás ereje ) 

 

 

Fennálló ének:  187 

Derekas ének: 347, 1-2  

Lekció: Márk 16, 1-18 

Bűnbocsánat-hirdetés 1 János 1, 9  

Igehirdetés előtti ének: 185 

Textus: Efézus 1, 18-20 

Igehirdetés: 
 

1. Feltámadás titok   

 

 

 

 

2. Feltámadás valóság 

-bizonyítéka az üres sír 

 

 

 

-feltámadott Jézussal való találkozások 

 

 

 

-megváltozott életek  

 

 

 

3. A feltámadás ereje  

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 225,1-2,5  

Záró ének: 349,5-6  

Végének: 347,5  


