
Kedves Gyülekezeti Tagunk! 
 

Szeretettel várjuk aktuális alkalmainkra: 

November 27., Advent első vasárnapja, de. ¼10-kor: 

imaközösség; de. 10-kor: úrvacsorás istentisz-

telet a kórus szolgálatával („Jézus eljövetele: a 

földre”; Jn 1,14); gyülekezeti ebéd; este ½7-

kor: istentisztelet 

November 29. – December 2., kedd-péntek este ½7-

kor: adventi sorozat 

December 1., csütörtök, de. 10-kor: mamakör 

December 2., péntek, de. 10-kor: adventi sorozat; de. 

½11-kor: öregotthoni istentisztelet a Tungs-

ram utcában; du. ½5-kor konfirmációi óra és 

ifjúsági bibliaóra (10-13 éveseknek); du. ½6-

kor: ifjúsági bibliaórák (13-17 és 17-25 évesek-

nek) 

December 4., Advent második vasárnapja, de. ¼10-

kor: imaközösség; de. 10-kor: istentisztelet; 

du. ½4-kor: adventi kézműves; du. 4-kor: 

öregotthoni istentisztelet a Csokonai utcában; 

este ½7-kor: istentisztelet 
 

Egyéb hirdetéseink 
 

A maszk használata és a kézfertőtlenítés nem 

kötelező, de ajánlott. Vigyázzunk egymásra! 

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Lenkey 

Tihamért (88). Isten adjon vigasztalást szeretteinek! 

Istentisztelet után a harang az ő emlékére szólal meg. 

Hampergerné Mária testvérünk temetésére novem-

ber 30-án szerdán 12 órakor kerül sor a Megyeri úti 

temetőben. 

November 29. - december 2. között adventi sorozatot 

tartunk a templomban, 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 kéz-

műves foglalkozást tartunk. A gyülekezeti házban a 

fogas alá kitettünk egy nagy szatyrot. Ebbe wc papír 

gurigákat gyűjtünk. Köszönjük a segítséget! 

Kérjük, hogy akik teljes jogú - a választói névjegy-

zékben is szereplő - egyháztagok szeretnének lenni, 

az év végéig tetszőleges összeget fizessenek be egy-

házfenntartói járulék címén! 

Az iratterjesztésben Bibliák, énekeskönyvek, hit-

mélyítő könyvek, cd-k, könyvek kaphatók. 

 

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség 

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

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

„Az Ige testté lett és közöttünk lakozott...” 

(János evangéliuma 1,14a) 
 

Istentisztelet, 2022. november 27. 

(Jézus eljövetele: a földre) 
 

Fennálló ének: 40,1 

Derekas ének: 371,1-5 (301,1-5) 

Lekció: János 1,1-18 

Bűnbocsánat-hirdetés: János 3,17-18a 

Igehirdetés előtti ének: 371,6 (301,6) 

Textus: János 1,14 

Igehirdetés: 
 

1. Advent 

 

 

 

 

2. "Az Ige testté lett" 

 

 

 

 

3. "közöttünk lakozott" 

 

 

 

 

4. "láttuk az ő dicsőségét" 

 

 

 

 

5. "teljes volt kegyelemmel és igazsággal" 

 

 

 

 

Ráfelelő ének: 407,1.3 (321,1.3) 

Úrvacsora előtt: 222,1-3.7-8 (225,1-5) 

Úrvacsora alatt: 755-761 

Záró ének: 292 (447) 
 

Továbbgondolásra és házicsoportos beszélgetéshez: 

Hogyan állunk szavaink és tetteink egységével? Érzékel-

jük-e, bánjuk-e „apró” füllentéseinket, csúsztatásainkat? 

Mit jelent számunkra a szeretet? Mennyire vagyunk 

hűségesek a közösségvállalásban? Mikor láttuk életünkben 

a leginkább Isten dicsőségét? Mondjunk példá(ka)t erre! 

Kegyelmet kaptunk. Tudjuk-e továbbadni? Tudunk-e 

megbocsátani? És felejteni? Mit jelent számunkra az igaz-

ság (valóság)? Hogyan tudunk küzdeni a hamisság ellen? 

 

 


