Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Szeptember 4., vasárnap, Tanévnyitó, de. ¼10-kor:
imaközösség; de. 10-kor: tanévnyitó istentisztelet („A gyermekek befogadása”; Mt 19,1315); este ½7-kor: istentisztelet
Szeptember 5., hétfő este ½7-kor: női óra és férfióra
(„Maradjatok meg őbenne”, 1Jn 2,26-29)
Szeptember 6., kedd este ½7-kor: „házi” imaközösség
a gyülekezetben
Szeptember 8., csütörtök este ½7-kor: gyülekezeti
bibliaóra (Bibliaiskola); ½8-kor: presbiteri
gyűlés
Szeptember 9., péntek de. ½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram utcában; du. ½6-kor: ifjúsági bibliaórák; este ½7-kor: mamakör
Szeptember 11., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség;
de. 10-kor: istentisztelet („A tanulatlanok
befogadása”; Lk 10,21-24; du. 4-kor öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; este
½7-kor: istentisztelet

„Nincs nagyobb örömöm annál,
mint amikor hallom, hogy az én
gyermekeim az igazságban járnak...”
(3János 1,4)

Istentisztelet, 2022. szeptember 4.
(A gyermekek befogadása)
Fennálló ének: 84,1
Derekas ének: 208
Lekció: Máté 19,13-15
Bűnbocsánat-hirdetés: Lukács 5,20
Igehirdetés előtti ének: 825,1
Textus: Máté 19,14
Igehirdetés:
1. A gyermekek útja Jézushoz: az elképzelés

2. A gyermekek útja Jézushoz: a valóság

Egyéb hirdetéseink
A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem
kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra!

3. Jézus elhárítja az akadályokat

Áldott tanévet kívánunk mind a tanároknak, mind a
diákoknak! Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk új
hitoktatóját, Gőczi Enikőt és kedves családját!
Bibliaiskolát szervezünk. Az első - 10 részből álló kurzus első alkalmát szeptember 8-án este ½7-kor
tartjuk a gyülekezeti teremben. Az egyes előadásokat
online közvetítjük, később a honlapra is feltesszük.
Konfirmációi tanfolyamot indítunk. Az első alkalom
gyermekek számára szeptember 16-án pénteken
délután ½5-kor, felnőttek számára szeptember 18-án
vasárnap ½9-kor kezdődik.
Szabó László beiktatására október 8-án szombaton
10 órakor kerül sor a templomban, melyre szeretettel
várjuk gyülekezetünk tagjait. A szertartást követő
szeretetvendégségre süteményeket köszönettel elfogadunk.
A lelkészi hivatal nyitvatartása iskolai időszakban:
• Hétfő: 9-13
• Kedd: 9-13
• Csütörtök: 14-18
• Vasárnap: istentisztelet után
Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
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4. Jézus megáldja a gyermekeket

Ráfelelő ének: 725
Záró ének: 291 (229)
Végének: 196,8 (278,8)
Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez:
Adjunk hálát Jézus gyermekek iránti lángoló szeretetéért!
Gondoljuk végig, mit tehetünk azért, hogy gyermekeink,
unokáink vagy a körülöttünk élő gyermekek megismerjék és
szintén megszeressék az Urat! Hordozzuk imádságban a
gyermekek családját, tanárait, hitoktatóit!

