Istentiszteleti rend:
2022. március 20-án
Nt. Bocskorás Bertalan
Apostoli köszöntés (állva):
Fönnálló ének: 68/1 "Hogyha felindul az Isten..."
Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)
Nagyének (ülve):724/1-4 "Jézus nyájas és szelíd..."
Igeolvasás (ülve):

1Sám 25, 1-17

Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 206/1 "Egek nagy királya..."
Alapige (állva):

1Sám 25, 18-39

Igehirdetés (ülve):

Haragunk böjtje

Ráfelelő ének: 721/1 " Úr Jézus, nézz le rám..."
Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
Adakozás
Hirdetések (ülve):
Záróének: 723/1-2 "Szelíd szemed, Úr Jézus..."
Nemzeti imádság: 641
Áldás (állva):

Hirdetések
~ Kedden 18.30-kor (!) kezdődik a konfirmációs hittanóra.
~ Szerdán este hattól "Azt az üzenetet kaptam..." címmel
beszélgetős bibliaóra lesz a Zoom-on.
~ Március 26-án töltöttkáposztát készítünk a Kossuth-teremben.
~ Ugyancsak szombaton hat órától a templomban Savanya
István: "Versek az Isten örömkönnyei" című előadói estje lesz.
~ A Magyar Házban lesz 14.00 órától az 1848-as forradalomra
való ünnepélyes megemlékezés.
~ Április 9-én tartjuk a Tavaszi Bazárt. Hurka-kolbászt nem
készítünk most. A rendeléseket Nagy Éva testvérünk veszi fel,
akit a 403-283-9599-es telefonszámon lehet elérni.
~ Gyűjtést hirdetünk húsvétig a Kárpátaljára, és április 19-én
küldjük el a presbitérium által megszavazott 1.000$-os segítséggel
együtt. Külön borítékokat készítettünk: Céladomány Kárpátaljára
névvel, ebbe kérjük a felajánlott összegeket belehelyezni.
-------------------------------------------------------------------------------Megváltozott járványügyi szabályok:
- Immár nem kötelező sem a maszkhasználat, sem pedig a két
méteres távolságtartás.
- Ugyanakkor jó dolog, ha egy kicsit szellősebben ülünk le
egymáshoz és az is elfogadható, ha valaki úgy érzi, hogy saját és
mások biztonsága érdekében inkább viseli még egy darabig a
maszkot.
- Szabad kávéznunk és immár szeretetvendégséget is tarthatunk.
SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK AZOKAT A TESTVÉREINKET,
AKIK MOST ELŐSZÖR VANNAK KÖZÖTTÜNK!

Haragunk böjtje
- Nábál haragja - az öntelt ember dühe
- Dávid haragja - a kisemmizett ember bosszúja
- Abigail józansága és bölcsessége - az 5. égtájra nyitott ember
Márciusi alkalmak:
23. Azt az üzenetet kaptam
30. Azt az üzenetet kaptam

