
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

Október 30., vasárnap, Reformáció, de. ¼10-kor: ima-

közösség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet 

az énekkar szolgálatával („A szegények befo-

gadása”; ApCsel 4,32-37); este ½7-kor: isten-

tisztelet 

November 1., kedd este ½7-kor: házi imaközösség 

November 3., csütörtök, de. 10-kor: mamakör; este 

½7-kor: bibliaiskola 

November 4., péntek, de. 10-kor: bibliaiskola; de. 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungs-

ram utcában; délután 162 5-kor  ifjúsági bib-

liaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-kor: ifjúsági 

bibliaórák (13-17 és 17-25 éveseknek) 

November 6., vasárnap, de. ¼10-kor: imaközösség; 

de. 10-kor: istentisztelet („A kitaszítottak be-

fogadása”; Filemon); du.: öregotthoni isten-

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

tentisztelet 

November 7., hétfő este ½7-kor: férfióra („Gyűlölet – 

szeretet”; 1Jn 3,13-17)  

 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

November 2.-án szerdán fogjuk meglátogatni gyüle-

kezetünk volt lelkészeinek a sírjait a megyeri temető-

ben. Aki szeretne csatlakozni hozzánk, jelezze ezt. 

Találkozó szerdán 10 órakor a templomunk előtt.  

Istentisztelet végén a harang a 11 éve elhunyt Babay 

Aladárné emlékére fog megszólalni.  

November 13-i istentiszteleten pedig megemlékezünk 

Moskovszkyné dr. Bogdán Edit Eszterről.  

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hitmé-

lyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók.  

Adományaikat most elsősorban Isten dicsőségére és 

a diakóniára várjuk. A különpersely a mezőkaszonyi 

református gyülekezet számra van kitéve.  

A lelkészi hivatal nyitvatartása iskolai időszakban: 

Hétfő, kedd: 9-13 

Csütörtök: 14-18 

Vasárnap: istentisztelet után 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

 

 

 

„Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő és 

szegény atyádfiának a te földeden.” 

(V. Mózes 15,11) 
 

Istentisztelet, 2022. október 30. 

Szegények befogadása 
 

Kezdő ének: 591,1 (390,1) 

Derekas ének: 587 

Lekció: V. Mózes 15, 1-11.  

Bűnbocsánat-hirdetés: 1János 1,9 

Igehirdetés előtti ének: 313 (171) 

Textus: Apostolok Cselekedetei 4, 32-37 

Igehirdetés: 
 

1. Ki a gazdag és ki a szegény? 

 

 

 

2.Az első gyülekezet példája  

 

 

 

- Szentlélek kiáradása 

 

 

 

- adományok központi elosztása 

 

 

 

- szükség szerint 

 

 

 

3. Mi az ami/aki ránk bízatott? 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 833,1,3-4 (472,1,3-4) 

Úrvacsora előtt: 590, 1-2 (392,1-2)  

Úrvacsora alatt orgona  

Végének: 363,8 (438)  

 

Kérdések kiscsoportos feldolgozáshoz:  

Magunkat hova soroljuk? Szegények vagyunk vagy 

gazdagok? Ne hamarkodjuk el a választ!  Milyen előí-

téleteink vannak a szegényekkel kapcsolatban? El 

tudjuk-e fogadni, ha minket segítenek?  

Mi az, ami / aki ránk bízatott?  

 

 

 


