Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
Október 16., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de.
10-kor: istentisztelet („A kételkedők befogadása”; Mt 11,2-15); este ½7-kor: istentisztelet
Október 18., kedd, este ½7-kor: házi imaközösség
Október 20., csütörtök, de. 10-kor: mamakör; este ½7kor: gyülekezeti bibliaiskola – A látható világ
teremtése
Október 21., péntek, de. 10-kor: bibliaiskola; de. ½11kor: öregotthoni istentisztelet a Tungsram utcában; du. ½5-kor konfirmációi óra és ifjúsági
bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági bibliaórák (13-17 és 17-25 éveseknek)
Október 22., szombat, de.: családi kirándulás a Szemlő-hegyi-barlangba
Október 23., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; de.
10-kor: istentisztelet („A más nemzetiségűek
befogadása”; Mt 8,5-13); du.: öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; este ½7-kor:
istentisztelet

„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr
a mi kősziklánk mindörökre!”
(Ézsaiás könyve 26,4)

Istentisztelet, 2022. október 16.
(A kételkedők befogadása)
Keresztelői ének: 412,2 (329,2)
Derekas ének: 587
Lekció: Mt 14,22-33
Bűnbocsánat-hirdetés: Zsoltárok 103,8-11
Igehirdetés előtti ének: 546,1
Textus: Mt 11,2-15
Igehirdetés:
1. A legnagyobbak is kételkednek

2. Jézus és a kételkedő

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

3. Isten országa

Az istentisztelet elején Virág Attila Vajk részesült a
keresztség sákramentumában. Imádkozzunk érte és
családjáért!
Szeretettel köszöntjük Pintér Magdolna és Neuwirth
Tibor lelkipásztorokat. Köszönjük az igei szolgálatot.
Konfirmációi tanfolyam indult. A gyermekeket pénteken délután ½5-re, felnőtteket vasárnap ½9-re várjuk.
Október 22-én, szombaton délelőtt kirándulást
szervezünk családok számára a Szemlő-hegyi
barlangba. Részletek a szórólapon.
Október 25-én Erdélyi László koncertet ad a Pécsi
Sebestyén Iskolában. Részletek a faliújságon.
Október 26-28. között reformációi alkalmakat
tartunk az újpesti protestáns gyülekezetekkel.
Részletek a faliújságon és a szórólapokon.
A népszámlálás során is bátran valljuk meg hitünket!
Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hitmélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók.
Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és
a diakóniára várjuk.
Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség
Szt. István tér 24. Tel.: 369-6222, 06-20-5347678
www.ubre.hu; facebook.com/ubrehu; info@ubre.hu

Ráfelelő ének: 713,3.6 (460,3.6)
Záró ének: 823,1.3-5 (299,1.3-5)
Végének: 86,6
Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez:
Okoz-e néha nehézséget a kételkedők szeretetben való
hordozása? Ha igen, miért? Emlékszel-e egykori/jelenlegi
kétségekre Jézussal/az Atyával kapcsolatban? Mit tett
velünk Jézus? Hogyan segít/segít-e a gyülekezet? Te
hogyan tudsz támogatni/támogatsz-e másokat? Hogyan ad
erőt Jézus?

