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LITURGIA

CEGLÉD-NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZETI ALKALMAK

A reggeli áhítatok MINDEN HÉTKÖZNAP, ½ 9-től az Ifjúsági teremben.
Toldi Ferenc Kórházban Bibliaóra csütörtökönként 14:30-tól.
Bibliaóra KEDDEN 17.00 órától /Gyülekezeti Ház/. (Nyári Szünet!)
BABA-MAMA klub: Minden csütörtökön délelőtt 10 órától az Ifjúsági
teremben. /Nyári szünet/
Vasárnap délelőtti Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban
Gyermekmegőrzés van Istentiszteleti idő alatt a Gyülekezeti Házban.
Sztárai kórus hétfőnként 17 órától próbál.
Forrás énekkar szünetelteti a próbákat nyáron .
Toldi Ferenc Kórházban: református áhítat minden hónap második (és
ötödik) csütörtökjén.
Nyugdíjas Szeretetkör/Ifjúsági terem/: Minden hónap utolsó szerdáján
LEKÖZELEBB SZEPTEMBER utolsó szerdáján (28-án) , délelőtt 10
órakor.
Minden hónap első szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.
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Fennálló:

329:2
KERESZTELÉS
HIRDETÉSEK

Derekas ének:

485

Ima
Textus:

Lukács 24:1-12
PRÉDIKÁCIÓ

Ráfelelő

350:3,4
IMÁDSÁG, Csendes perc

Záróének:

458
HIMNUSZ, ÁLDÁS

LUKÁCS 24: 1 A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és
magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2 A követ a sírbolt elől elhengerítve
találták, 3 és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 4 Amikor emiatt
tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. 5 Az asszonyok
megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért
keresitek a holtak között az élőt? 6 Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek
vissza: megmondta nektek még Galileában, 7 hogy az Emberfiának bűnös emberek
kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. (Lk
18,31-33) 8 Ekkor visszaemlékeztek szavaira, 9 és visszatérve a sírtól, hírül adták
mindezt a tizenegynek és a többieknek. 10 A magdalai Mária, Johanna, valamint a
Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az
apostoloknak, 11 de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek
nekik. 12 Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a
lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 14. VASÁRNAP

ÜZENET

ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK

Presbiteri fogadó szolgálat: Bodoczki Mihály, Tóthné Csibor Mária
Persely szolgálat: dr. Füle Lóránt, dr. Füléné Nagy Piroska
KÖNYVÁRUSÍTÁS: Rendeléseket kérésre, hétköznap tudunk teljesíteni a

lelkészi hivatalban, vagy keressük Marosi Rita és Cseh-Kálai Csilla
testvéreinket az Istentisztelet után.
*CÉLADOMÁNY: Templomunk lépcsőjének állagmegóvására (a galambok
elleni védekezés kiépítésére) a Lelkészi Hivatalban lehet adakozni.

Cursilló 2016-os alkalmai:
Helyszín

DÁTUM
(2016)

Terény, Johannita tábor (ifjúsági)

09.08-11

Szalafő, Gatter fogadó

09.22-25

Kecskemét-Nyárlőrinc, Emmaus ház

10.06-09

Monoszló, Erdei iskola

10.06-09

Berekfürdő, Megbékélés háza

11.10-13

Balatonszárszó, SDG konferenciaközpont (férfi)

11.17-20

JELENTKEZÉS

*A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Tanévnyitó Istentisztelete
augusztus 28-án, mai vasárnap 16 órakor lesz itt, a Nagytemplomban.
* A Kőröstetétleni Tagintézmény Tanévnyitója a mai vasárnapon lesz szintén
délután 14 órakor.
LUKÁCS 18: 31 Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk:
Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az
Emberfiáról megírtak. 32 Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák,
leköpik, 33 és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad.
34 Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük,
és nem értették meg a mondottakat.
Ap.Csel.10:39 Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók
tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten
harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, 41 de nem
az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott:
minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 42 És ő
megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról,
hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak.

Keresztelés: Langó Zénó, Langó Zora, Hidasi Dániel.
Esküvő:
Temetés: Sila István 85 éves korában elhunyt testvérünk temetése augusztus
17-én szerdán délután 4 órakor volt az Öregtemetőben.
Füle Lászlóné Zsengellér Erzsébet 93 éves korában elhunyt testvérünk
temetése augusztus 18-án 11 órakor volt az Öregtemetőben.
Pusztai Jánosné Oláh Julianna 84 éves korában elhunyt asszonytestvérünk
temetése augusztus 19-én 15 órakor a Református Öregtemetőben.
Nagy József 30 éves korában elhunyt testvérünk temetése augusztus 26-án,
pénteken volt a Református Öregtemetőben.
Emlékharang: Augusztus 24-én 9.30-kor Turai László 6 éve elhunyt
testvérünk emlékére szóltak a harangjaink. Emlékeznek lánya és családja.
Perselypénzünk augusztus 21-én,
Szolgálattévő szeptember 4-én:

55,710- Ft.
Hánka Levente lp.

A főbejárat két oldalsó ajtajának és a tornyok bejáratának felújítása állami
pályázati forrásból befejeződött. Ugyanebből a forrásból a galambok
távoltartásának a megoldása is megtörtént a belső térben. Folytatjuk kívül.
Templomunk tornyainak óráit is tervezzük megjavítani a Zsengellér család
támogatásával.
A Református Kistemető kerítésének állapota egyes szakaszokon
életveszélyessé vált, ki kell javítanunk. Saját anyagi kereteinket használjuk fel.
Kérünk mindenkit, aki úgy érzi, hogy a fenti munkálatokhoz anyagi hozzájárulást
tud adni, a lelkészi hivatalban adomány formájában megteheti. Köszönjük eddigi
adományaikat!
*Alsónémedibe a már hagyományosnak mondható EGYHÁZMEYEI
GYÜLEKEZETI NAP-ra szeptember 3-án megyünk. Reggel 7 órakor
indulunk a gyülekezeti ház elől. Aki szeretne velünk jönni, a lelkészi hivatalba
jelezze. Mikrobuszba még 5 hely van. Ha valaki autóval jön, összeírjuk a helyeket,
elvisszük egymást
*A KEDDI bibliaórák elindulnak majd. A jövő héttől még nem, de szeptember
7-én már megtartjuk majd az első keddi alkalmat.
*Szeptember 4-től a vasárnapi iskola is újraindul. A nyári gyermekfelügyeletet a
felsőbb csoportokban felváltja a bibliai történetek tanítása.

