
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

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

tentisztelet 

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 

istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 
 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár 

továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Húsvét hétfőn - ha az időjárás is engedi - kirándulni 

megyünk a fóti Somlyó-hegyre. A csapat egy része 

már délelőtt 10 órakor ott lesz, a többiek az isten-

tisztelet után indulnak. Utazás egyénileg.  

Jövő vasárnap a Benkő István Református Általános 

Iskola és Gimnázium 8. évfolyamának küldöttsége 

érkezik hozzánk. A külön persely az iskola céljait 

szolgálja. 

Női hétvégét szervezünk. Időpont: május 14-15. 

Helyszín: Gárdony. Részvételi díj: 7500 Ft. Egyéb 

információk és jelentkezés a lelkészi hivatalban. 

A járvány miatt tavaly elmaradt a nagykőrösi tábor. 

Kérjük, hogy aki idén szívesen eljönne, jelezze rész-

vételi szándékát a hivatalban. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, 

naptárak, énekeskönyvek, cd-k, új könyvek kaphatók. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222 

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

 

 

 

„...Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, 

mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt...” 

(ApCsel 2,24) 
 

Istentisztelet, 2022. április 18. 

(Az emmausi tanítványok) 
 

Kezdő ének: 356,1 

Derekas ének: 356,2-5 

Lekció: Lk 24,13-35 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 32,5 

Igehirdetés előtti ének: 234,2 

Textus: Ef 2,8 

Igehirdetés: 
 

1. "... maga Jézus is melléjük szegődött..." 

 

 

 

 

2. "... látásukat azonban mintha valami akadályozta 

volna..." 

 

 

 

 

 

 

3. "... megnyílt a szemük, és felismerték..." 

 

 

 

 

4. "... elbeszélték, ami az úton történt..." 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 485,1-3 

Úrvacsora előtt: 357,1-3 

Úrvacsora közben: orgona 

Végének: 357,6-7 


