
Istentiszteleti rend:
2022. május 8-án, 

Nt. Bocskorás Bertalan

Apostoli köszöntés (állva):
 
Fönnálló ének:  66/1 "Örvendj, egész föld..."

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

Nagyének (ülve):771/1 "Velem vándorol utamon Jézus...."
 
Igeolvasás (ülve): Zsolt 66, 1-12
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 541/ "Jövel, Szentlélek Úr Isten..."

Alapige (állva):  Zsolt 66,13-20

Igehirdetés (ülve):   Örvendj, egész föld az Istennek!
 
Ráfelelő ének:  66/4 "Áldjátok a mi Istenünket..."

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

Záróének:799/1,2,5,6 "Mindig velem, Uram, mindig velem."

Áldás (állva):

Hirdetések

~  Szerdán  este  hattól  "Azt  az  üzenetet  kaptam..." címmel
beszélgetős bibliaóra lesz Zoom-on.
~  Csütörötökön  18.30-kor  lesz  a  templomnál  a  konfirmációs
hittanóra.
~ Szombaton  9.00 órára várjuk a segítőket  a  lomtalanításhoz,
templomtakarításhoz.
~  Szomorú  szívvel  hirdetjük,  hogy  a  héten  két  kedves
egyháztagunkat is magához szólította Teremtő Istenünk:  Bondár
Mária (95 éves volt) és Papp Árpád (76 éves).
Bondár Mária temetése holnap, azaz hétfőn délelőtt 11.30-kor lesz
a templomban, majd tor lesz, és Papp Árpád temetése csütörtökön
lesz 11.00 órakor szintén itt  a templomban,  és azt is tor követi
majd 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!

 Örvendj, egész föld az Istennek!
- Jubilate! - Istent dicsőítse az egész világ
- Az Egyház, a Nép is Áldja az Istent
- Személyes hálaáldozat a lelki folyamatokban. Ámen

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


