
Istentiszteleti rend:
2022. június 19-én, Apák Napja

Nt. Bocskorás Bertalan

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

Bűnbánó imádság és Bűnbocsánathirdetés (állva)

Nagyének (ülve):843/1-3 "Sok számos esztendőket...."
 
Igeolvasás (ülve): Józs 22, 9-20
 
Előima (állva):

Igehird. előtti ének: 827/1 "Szentlélek  égi lángja..."

Alapige (állva):  Józs 22, 21-30

Igehirdetés (ülve):  Gondoskodó apák avagy...
 
Ráfelelő ének:  827/2 "Ébressz józan belátást..."

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

Záróének:799/1-3 "Mindig velem, Uram, mindig velem."

Áldás (állva):

Hirdetések

~  Apák Napja van és  szeretetvendégséget tartunk a Kossuth-
teremben. Köszönjük, ha egy-egy tál étellel,  süteménnyel hozzá
tudunk járulni az ünnepeléshez!
~  Ma este  lesz  Jónás  Gabi  zongorakoncertje  19.30-kor  a  St
Stephen's anglikán egyházban. Bővebb információ a plakáton...
~  Szerdán  este  hattól  "Azt  az  üzenetet  kaptam..." címmel
beszélgetős bibliaóra lesz Zoom-on.
~  Megérkeztek  a  kért  Bibliák,  Énekeskönyvek,  amelyek  az
istentisztelet után átvehetőek.
~  Elkezdődik a nyári szezon, sokat utazunk ilyenkor, kevesebben
szoktunk lenni az alkalmakon is, de hadd bátorítsuk testvéreinket,
hogy  ilyenkor se feledkezzünk el az adakozásról! A borítékos
rendszerünk előnye, hogy amikor nem is tudunk eljönni, akkor is
belehelyezhetjük  az  Úrnak  szánt  hálaadományainkat  és  így
egyensúlyba tarthatjuk kiadásainkat.

-------------------------------------------------------------------------------
   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!

Gondoskodó apák avagy törölt applikáció
-  Milyen lesz az apaság 50 év múlva?
- Egy "feltűnően nagy oltár" is lehet ok a háborúra
- Apák, akik hitelesen felvállalják a konfliktust az utánuk 
jövő nemzedékekért. Ámen

Júniusi-Júliusi alkalmak: 

22. Azt az üzenetet kaptam
29. Azt az üzenetet kaptam
10. Szabadtéri istentisztelet


