Kedves Gyülekezeti Tagunk!
Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra:
November 20., Örökélet vasárnapja, de. ¼10-kor:
imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet; du.:
öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában;
este ½7-kor: istentisztelet
November 22., kedd, este ½7-kor: házi imaközösség
November 24., csütörtök, este ½7-kor: úrvacsorai előkészítő
November 25., péntek, de. ½10-kor: öregotthoni istentisztelet a Király utcában; de. 10-kor: úrvacsorai előkészítő; du. ½5-kor konfirmációi óra
és ifjúsági bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6kor: ifjúsági bibliaórák (13-17 és 17-25 éveseknek)
November 27., Advent első vasárnapja, de. ¼10-kor:
imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisztelet a kórus szolgálatával („Jézus eljövetele: a
földre”; Jn 1,14); gyülekezeti ebéd; este ½7kor: istentisztelet

„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek
semmi bajtól, mert te velem vagy...”
(Zsoltárok könyve 23,4)

Istentisztelet, 2022. november 20.
(Az örök élet ígérete)
Fennálló ének: 617,1 (227,1)
Derekas ének: 718
Lekció: 1Thesszonika 4,13-18
Bűnbocsánat-hirdetés: Zsoltárok 103,3
Igehirdetés előtti ének: 541,3 (370,3)
Textus: 1János 2,25
Igehirdetés:
1. Kérdések a koporsó mellett

2. Jézus feltámadt

Egyéb hirdetéseink
A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem
kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra!
Mai istentiszteletünkön megemlékeztünk az elmúlt
egy évben elhunyt szeretteinkről. Istené legyen a
hála életükért és a vigasztalásért, mellyel körülvesz
minket! Az istentisztelet után a harang szeretteink
emlékére szólal meg. Hamperger Mária testvérünk
temetésére november 30-án szerdán 12 órakor kerül
sor a Megyeri úti temetőben.
November 27-én vasárnap az istentisztelet után
gyülekezeti ebédet tartunk. Jelentkezni a lelkészi
hivatalban lehet.
November 29. - december 2. között adventi sorozatot
tartunk, amire szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletek a faliújságon és a szórólapokon.
November 30-án este 7-kor a Központi Református
Kórus a Fasori templomban ad koncertet.
December 4-én délután 4 és 6 között adventi kézműves foglalkozást tartunk. Aki szívesen jön segíteni,
kérjük, írjon Lorántné Anikónak. A gyülekezeti
házban a fogas alá kitettünk egy nagy szatyrot. Ebbe
wc papír gurigákat gyűjtünk. Köszönjük a segítséget!
A népszámlálás során is bátran valljuk meg hitünket!
Adományaikat most elsősorban 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

3. Mi is feltámadunk

4. Jézus mellett - örök örömben

Ráfelelő ének: 508,1-2 (357,1-2)
Záró ének: 453 (295)
Végének: 90,1
Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez:
A halállal való találkozás elkeserítő, ugyanakkor lehetőséget
ad bizonyos kérdések tisztázására. Honnan jöttünk? Hová
megyünk? Van egyáltalán folytatás? És ha van, mit
tudhatunk róla? A Biblia szerint az örök élet öröme azokra
vár, akik Jézus Krisztusban hisznek és őt követik. Mi
közéjük tartozunk?

