
Istentiszteleti rend:
2021. november 14-én
Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fennálló ének:  89/1 "Az Úrnak irgalmát..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

 
Nagyének (ülve) : 241/1-2,4 "Szent vagy örökké..."
 
Igeolvasás (ülve): Zsolt 89, 1-38
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 241/3 "Szent a Szentlélek..."

Alapige (állva):  Zsolt 89, 39-53

Igehirdetés (ülve):     Maradj kapcsolatban!
 
Ráfelelő ének: 89/7 "Boldog a nép, mely tenéked örvendez.."

Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
 
Adakozás 
 
Hirdetések (ülve):

Záróének: 249/5,9 "Egyszer se fogjon úgy a nap…"

Áldás (állva):

Hirdetések

~ Szerdán, 18.00 "Azt az üzenetet kaptam..." címmel Zoom-os
bibliaórát tartunk.
~ Csütörtökön, 18.30-tól konfirmációs óra lesz.
~ Vasárnap Szipola-Füzesi Nóra és Tamás  Zsigmond Benő nevű
fiát részeltetjük a keresztség sákramentumában.
~  Jövő  vasárnap,  21-én  az  istentiszteletet  követően  Női  Köri
gyűlés lesz.
~  Bazári  tiszta  bevétel:  Sütemény,töltött  káposzta,  stb  2.585$,
hurka-kolbász 4.800$. Köszönet a segítőknek!
~  Presbiterválasztásra  készülünk:  aki  elhívást  érez  erre  a
szolgálatra,  azt  bátorítjuk a jelentkezésre  és imádkozzunk azért,
hogy elkötelezett, hívő vezetőink legyenek!
--------------------------------------------------------------------------------
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!

 M  aradj kapcsolatban  
- Mit csinál a modern ember a bajban, bizonytalanságban?
- A zsoltáros himnuszt énekel, biztos pontokat keres.
- A panasz helye és iránya életünkben.
- Amit mi nem látunk, de Isten már elkészített...

Ámen
Novemberi alkalmak: 

17. Azt az üzenetet kaptam
24. Azt az üzenetet kaptam


