Istentiszteleti rend:
2021. október 24-én
Nt. Bocskorás Bertalan
Apostoli köszöntés (állva):
Fennálló ének: 134/1-2 "Úrnak szolgái mindnyájan..."
Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)
Nagyének (ülve) : 299/1, 3-5 "Jézus hív..."
Igeolvasás (ülve):

Lk 19,1-10

Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 377/1 "Szentlélek, végy körül..."
Alapige (állva):

1Tim 1,12-17

Igehirdetés (ülve):

Aki a helyén van

Ráfelelő ének: 512/1 "Szólj, szólj hozzám, Uram..."
Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
Adakozás
Hirdetések (ülve):
Záróének: 512/2,5 "Adj lelkedből erőt…"
Nemzeti Imádság
Áldás (állva):

Hirdetések
~ Szerdán, 18.00 órától "Azt az üzenetet kaptam..." címmel Zoom-os
bibliaórát tartunk.
~ Csütörtökön, 18.30-tól konfirmációs óra lesz.
~ Október 29-én, pénteken 2Nem-2Igen kell a házassághoz címmel
tartunk előadást 19.00 órától: várjuk az érdeklődőket!
~ Vasárnap, a Reformáció ünnepén úrvacsorát tartunk és egyben
megemlékezünk elhunyt szeretteinkről.
~ Bazár lesz nov.6-án!
Csak előrendelés lesz, az is okt.31-ig!

Még várjuk az önkéntesek jelentkezését!
~ Ma, az 56-os Forradalomra emlékezve 14.30 órától a Magyar
Ház Facebook oldalán (!) egy videós megemlékezés lesz.
-------------------------------------------------------------------------------Új járványügyi szabályok:
- Kötelező a maszkhasználat mind a templomban, mind a Kossuth-teremben.
- Újra tartani kell a 2 méteres távolságot.
- Csak a templom-kapacitás 1/3-át használhatjuk, ami nálunk a két méteres távolságot is
figyelembe véve 22 főt jelent.
- Az egy háztartásban élők ülhetnek együtt és az egyedül élőknek szabad két ismerőst
kiválasztani, akikkel együtt ülhetnek, de ez a két ember nem változhat ameddig tart a
"State of Emergency".
- Gyerekistentiszteleten is és konfirmációs órán is tartani kell a 2 méteres távolságot és 5
év felett kötelező a maszk viselése.
- Templomon kívüli alkalmak megtarthatóak (pl. Családi Körös piknik), de ott is tartani
kell a 2 méteres távolságot.
- Használhatjuk az énekeskönyvet, de NINCS kávézás, viszont (a 2 méteres
távolságtartással) lehet beszélgetni lent otthonról hozott kávé mellett.
A presbitérium nevében is köszönjük a megértést, türelmet és a szabályok maradéktalan
betartását!

SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK AZOKAT A TESTVÉREINKET,
AKIK MOST ELŐSZÖR VANNAK KÖZÖTTÜNK!

Aki a helyén van
- Valós önmagunk megtalálása. A Most megélése.
- A Múlttal való őszinte szembenézés megnyitja a Jövő felé a kaput
- A megtérés átírja életprogramunkat és helyünkre rak.
Ámen
Októberi alkalmak:
27. Azt az üzenetet kaptam
29. 2Nem - 2Igen
31. Reformáció és Halottak Napja + Úrvacsora

