Istentiszteleti rend:
2022. május 15-én,
Nt. Bocskorás Bertalan
Apostoli köszöntés (állva):
Fönnálló ének: 89/1 "Az Úrnak irgalmát örökké éneklem..."
Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)
Nagyének (ülve):643/1-3 "Hatalmas Isten!
Népek közé szórva...."
Igeolvasás (ülve):

Ézs 40,1-11

Előima (állva):
Igehird. előtti ének: 173/1 "Mely igen jó..."
Alapige (állva):

Zsolt 98,1-9

Igehirdetés (ülve):

Énekeljetek az Úrnak új éneket!

Ráfelelő ének: 207/1 "Nagy Isten, néked zeng az ének..."
Imádkozás és Mi Atyánk (állva)):
Adakozás
Hirdetések (ülve):
Záróének:799/1-4 "Mindig velem, Uram, mindig velem."
Áldás (állva):

Hirdetések
~ Kedden (!) 18.30-kor lesz a templomnál a konfirmációs
hittanóra.
~ Szerdán, este 18.30-tól Presbitergyűlést tartunk a templomnál.
~ Csütörtökön este hattól "Azt az üzenetet kaptam..." címmel
beszélgetős bibliaóra lesz Zoom-on.
~ Vasárnap,
a
jövő
heti
istentiszteletet
követően
szülőértekezleletet tartunk a konfirmadus szülőknek.
~ Szomorú szívvel hirdetjük, hogy a héten két kedves
egyháztagunkat is elkísértük utolsó földi útjukra. Teremtő
Istenünk adjon vigasztalást Bondár Mária (95 éves) és Papp
Árpád (76 éves) testvéreink szeretteinek!
~ Hálás köszönet a tegnapi takarításért, lomtalanításért és a
múlt szombati szőnyegtisztításért!!
~ Szombaton, a Magyar Házban Peller Anna előadói est lesz.
~ Jövő pénteken, 27-én What is my heritage? címmel érdekes
interaktív előadás lesz a Kossuth-teremben!
------------------------------------------------------------------------------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!

Énekeljetek az Úrnak új éneket!
- I. A történelmi háttér. Egy kor lenyomata.
- II. Egyházi háttér. Cantate vasárnap, egyházi ének és zene.
- III. Lelki háttér. Átkeretezni életünk eseményeit, új éneket
énekelni. Ámen
Májusi alkalmak:
25. Azt az üzenetet kaptam
26. Mennybemenetel ünnepe
27. What is my heritage?
29. Konfirmációs vizsga

