
Istentiszteleti rend:
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Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fönnálló ének:  105/1 "Adjatok hálát az Istennek..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

 
Nagyének (ülve) : 264/1-3 "Áldjad én lelkem.."
 
Igeolvasás (ülve): Zsolt 103, 1-14
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 154 "Úr Jézus, mely igen drága..."

Alapige (állva):   Zsolt 103, 15-22

Igehirdetés (ülve):     Esély Isten irgalmára
 
Ráfelelő ének: 425/1 "Ó, Ábrahám Ura..."

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

Záróének: 264/4-5 "Áldjad Őt, mert az Úr megáldja 
minden munkádat…"

Áldás (állva):

Hirdetések

~ Kedden lesz a konfirmációs óra 18.30-tól.
~ Szerdán, 18.00-tól "Azt az üzenetet kaptam..." címmel Zoom-
os bibliaórát tartunk.
~ Dec. 3-án Adventi Est lesz a Savanya házaspár vezetésével. Jó
szívvel hívunk mindenkit egy közös éneklésre, ráhangolódásra.
~ Megérkeztek a 2022-es  borítékok. Sajátunkat (!) átvehetjük.
~  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!

 Esély Isten irgalmára
- Adventi terveink, avagy hogyan hangolódunk az ünnepre?
- Igazságosan bánik velünk az Úr.
- Az angyali karral együtt magasztalni az Urat.

Ámen
Decemberi alkalmak: 
8.  Presbitergyűlés
9.  Azt az üzenetet kaptam
11. Családi körös bibliaóra
15. Azt az üzenetet kaptam
19. Karácsonyi műsor az óvodásokkal
22. Időslátogatás cserkészekkel és r. katolikus testvérekkel
24. Szentestei áhitat
25. Karácsony - Úrvacsora


