
Istentiszteleti rend:
2021. december 12-én
Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fönnálló ének:  50/1 "Az erős Isten, uraknak Ura..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

 
Nagyének (ülve) : 301/1-3,5 "Új világosság jelenék..."
 
Igeolvasás (ülve):  Mt 11,2-10
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 301/6 "Kérünk, Úr Isten tégedet..."

Alapige (állva):   Mt 3,1-11

Igehirdetés (ülve):     Elközelített
 
Ráfelelő ének: 305/2 "Mert az emberi nemzetet..."

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

Záróének: 305/2-4 "Ámélkodással csudáljuk…"

Áldás (állva):

Hirdetések

~ Kedden lesz a konfirmációs óra 18.30-tól.
~ Szerdán,"Azt  az  üzenetet  kaptam..."  címmel  Zoom-os
bibliaórát tartunk este hat órától.
~  Szomorú  szívvel  hirdetjük,  hogy tegnap kísértük  utolsó földi
útjára  gyülekezetünk  legidősebb  tagját,  Szakács  Ilona
testvérünket. Mennyei Atyánk adjon vigasztalást szeretteinek!
~ Jövő vasárnap az óvodásokkal és hittanosokkal együtt tartjuk
a karácsonyi műsort a Kossuth-teremben! 
~ Megjöttek a 2022-es  borítékok. Csak Sajátunkat (!) vigyük el!
~  Szenteste két Áhitatot tartunk: 17.00 és 18.00 órai kezdettel!
~  Karácsonykor  két  Úrvacsorás istentiszteletet  lesz:  11.00
órakor  és  12.30-kor.  Kérjük,  hogy  iratkozzunk fel  előre,  úgy,
mint tavaly is, és ha mégsem tudunk eljönni, akkor jelezzük előre
azt is, hogy mások számára fölszabadíthassunk helyeket.
~ Ha valaki adományai után  adóvisszaigazolást szeretne kérni a
2021-es  évről,  azt  kérjük,  hogy  dec.  25-e  előtt jelezze
pénztárosunknak, Mic Emesének.
--------------------------------------------------------------------------------
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!

Elközelített
- Milyen lenne ma Keresztelő János föllépése?
- A mindenkori "profik", "hivatalosak" jelenléte.
- A jó megközelítés a gyümölcstermő hitélet.

Ámen
Decemberi alkalmak: 
19. Karácsonyi műsor az óvodásokkal
24. Szentestei áhitat
25. Karácsony - Úrvacsora


