
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Június 12., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: tanévzáró istentisztelet; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Június 13-17., hétfő-péntek: szépkorúak napközis hete 

Június 13., hétfő este ½7-kor: férfióra („Nyilvánvaló-

vá kell lennie”, 1Jn 2,18-25) 

Június 14., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség a 

gyülekezetben 

Június 16., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti biblia-

óra („Isten ígérete”, Jóel 2,18-27) 

Június 17., péntek de. ½11-kor: öregotthoni istentisz-

telet a Tungsram utcában; du. 2-kor: ifiévzáró 

külső helyszínen 

Június 19., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de. 

10-kor: istentisztelet; du. 4-kor öregotthoni is-

tentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor: 

istentisztelet 

Június 20-24., hétfő-péntek: napközis hittantábor 

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A járványhelyzet javulására való tekintettel a maszk 

használata és a kézfertőtlenítés nem kötelező, bár 

továbbra is ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az istentisztelet elején Trajtler Gábor és György 

Boglárka kislánya, Nóra részesült a keresztség 

sákramentumában. Isten áldja meg az egész családot! 

Hordozzuk imádságban őket! 

Szeretettel köszöntjük a gyermekek között szolgáló 

munkatársainkat. Köszönjük kitartó és lelkiismeretes 

szolgálatukat! Mind nekik, mind a gyermekeknek jó 

pihenést és áldott nyarat kívánunk! 

Felnőttek számára szervezett csendes heteinkre a 

lelkészi hivatalban lehet jelentkezni: 

Június 13-17.:   Szépkorúak napközis hete 

Július 11-15.:   Ifjúsági tábor (Mór) 

Augusztus 15-19.: Gyülekezeti hét (Nagykőrös) 

Az iratterjesztésben Bibliák, Bibliaolvasó Kalauz, 

naptárak, énekeskönyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

parókiafelújításra várjuk. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678 

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

 

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól...” 

(Példabeszédek könyve 22,6) 
 

Istentisztelet, 2022. június 12. 

(Vetés és aratás) 
 

Keresztelői ének: 412,2 

Derekas ének: 105,1-3 

Lekció: 2Kir 5,1-6 

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsolt 145,8 

Igehirdetés előtti ének: 824,1 

Textus: Ézs 55,10-11 

Igehirdetés: 
 

1. Magvetés egy kicsiny faluban 

 

 

 

 

2. A magvetés eredménye: szeretet Isten iránt 

 

 

 

 

 

3. A magvetés eredménye: szeretet a felebarát iránt 

 

 

 

 

 

4. Magvetés egy világvárosban 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 834,2-3 

Záró ének: 285,1.3-5 

Végének: 244,6 

 

 

 

 


