
Istentiszteleti rend:
2022. április 24-én, 

Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fönnálló ének:  1/1 "Aki nem jár hitlenek tanácsán..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

Nagyének (ülve):726/1,3, 5-6 "Jöjj, királyom, Jézusom!"
 
Igeolvasás (ülve): Jn 1, 29-34
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 516/4-5 "Előtted arca esünk..."

Alapige (állva):  Zsolt 2,1-12

Igehirdetés (ülve):   Olvasat
 
Ráfelelő ének:  726/2,4 "Véreddel, mely el-kifolyt..."

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

Záróének: 799/1-5 "Mindig velem, Uram, mindig velem..."

Áldás (állva):

Hirdetések
~  Kedden (!)  18.30-kor  lesz  a  templomnál  a  konfirmációs
hittanóra.
~  Szerdán  este  hattól  "Azt  az  üzenetet  kaptam..." címmel
beszélgetős bibliaóra lesz Zoom-on.
~  Csütörötökön  este  héttől  What  if? címmel  az  egyházmegye
Ciclycal  része  tart  előadást  Zoom-on.  Elérhetőség  a
lelkipásztornál.
~ Vasárnap Anyák Napja lesz. Lent a Kossuth-teremben lesz az
áhitat, az óvodások műsora és a  szeretvendégség is. Köszönjük,
ha   egy-egy  tálca  szenvidccsel,  süteménnyel  vagy   étellel
készülünk!
~ Gyűjtés Kárpátaljára: 1.300 $ adomány érkezett és ehhez jön
még a presbitérium által  megszavazott  1.000$! Köszönjük az ő
nevükben is az adományokat,  segítséget! Mihelyst megkapjuk a
visszajelzést, úgy azt rögtön a gyülekezet tudomására hozzuk...
-------------------------------------------------------------------------------
-
   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!

Olvasat
- Ott és Akkor.Király-zsoltár. Új király beiktatása. Kórus feleletek
- Itt és Most.Messiás-zsoltár. Az Úr Felkentje. Aki előtt hódolunk 

Májusi alkalmak: 
4.   Azt az üzenetet kaptam
11. Presbitergyűlés
12. Azt az üzenetet kaptam
13. What is my heritage?
14. Lomtalanítás és templomtakarítás
18. Azt az üzenetet kaptam
25. Azt az üzenetet kaptam
26. Mennybemenetel ünnepe
29. Konfirmációs vizsga


