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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 18.00 órától /Gyülekezeti Ház/.
BABA-MAMA klub: Minden csütörtökön délelőtt 10 órától az Ifjúsági
teremben.
Konfirmáció I. évfolyamosoknak Péntek 14 óra Gyülekezeti Ház
Konfirmáció II: évfolyamosoknak Péntek 18 óra Gyülekezeti Ház
Vasárnap délelőtti Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban
Gyermekmegőrzés és Vasárnapi Iskola van Istentiszteleti idő alatt a
Gyülekezeti Házban.
Sztárai kórus hétfőnként 17 órától próbál.
Forrás énekkar októberben indul.
Forrás Zenekar csütörtökönként 18 órától próbál a Gyülekezeti Házban
Toldi Ferenc Kórházban: református áhítat minden hónap második (és
ötödik) csütörtökjén.
Nyugdíjas Szeretetkör/Ifjúsági terem/: Minden hónap utolsó szerdáján
LEGKÖZELEBB Október 26-án , délelőtt 10 órakor.
Minden hónap első szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.
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Fennálló:

225:1-2
HIRDETÉSEK

Derekas ének:
Olvasmány:

345
Róma :12:1-21
Imádság

Ige előtti:
Textus:

151
Róma: 13:1-10
PRÉDIKÁCIÓ

Ráfelelő:

425:1
IMÁDSÁG, Csendes perc

Záróének:

225:5-8
HIMNUSZ, ÁLDÁS

Róma 12:
1 Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, 2
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával,
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és
tökéletes.
7 17 Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok
minden ember előtt. 18 Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden
emberrel békességben. 19 Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem
adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én
megfizetek” – így szól az Úr. 20 Sőt „ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha
szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére”. 21 Ne
győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 21. VASÁRNAP

ÜZENET

ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK

Presbiteri fogadó szolgálat: Dr. Pusztai Márta, Szabó János
Persely szolgálat: Almádiné Rózsa Krisztina, Banai Benő

Keresztelés:

KÖNYVÁRUSÍTÁS: Rendeléseket kérésre, hétköznap tudunk teljesíteni a

Temetés: Hegedűs Imre 65 éves korában elhunyt testvérünk temetése október
14-én pénteken 10 órakor volt a Tápiószőlősi temetőben.

Esküvő: Kiss Nándor és Egresi Zsóka október 8-án esküdtek.

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)

Berekfürdő, Megbékélés háza

11.10-13

Balatonszárszó, SDG konferenciaközpont (férfi)

11.17-20

JELENTKEZÉS

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, vagy munkával tud segíteni, kérjük a lelkészi hivatalban
jelezze szándékát. Köszönjük eddigi adományaikat!
*A KEDDI bibliaórák elindultak. A megszokott rendben megtartjuk a keddi
alkalmakat.
* Készülünk a Reformáció 500 évfordulójára 2017-ben. Az idei reformáció
ünnepi Istentiszteleten már szeretnénk meghirdetni a jövő tervezett eseményeit.
A közösség alapja a Szeretet. ami mindennél erősebb. Ennek jegyében
szervezzük magunk köré az életet.
*A Hild kiálltást megnyitottuk, Millisits Máté művészettörténész előadásával. A
tárlat megtekinthető minden vasárnap az Istentisztelet előtt 9 órától, illetve
utána. Hét közben előre egyeztetett időpontban.
*A vasárnapi iskola is újraindult. A nyári gyermekfelügyeletet a felsőbb
csoportokban felváltotta a bibliai történetek tanítása. Kérjük azokat, akik a
református iskolába járnak, és igazolniuk kell a jelenlétüket, az igazoló kis
könyvecskéért keressék Wollner Judit hitoktatónkat.
* A Hitoktatás a gyülekezetünkhöz tartozó iskolákban elindult. A
fakultatív hittanórák szervezését az óvodákban és a középiskolákban szeptember
végén befejezzük.

Emlékharang: Nagy Gergely emlékére szóltak harangjaink október 2-án 8.30kor. Emlékeznek Zila Jánosné és családja.
Október 23-án, 13 órakor Kiss Tímea egy éve elhunyt testvérünk emlékére
szólnak harangjaink. Emlékeznek: édesapja és rokonsága.
Perselypénzünk október 9-én,
Szolgálattévő október 23-án:

109,475- Ft.
Hánka Levente lp.

*Konfirmációs oktatás a szülőértekezleteken megbeszéltek szerint az első
évfolyamosoknak pénteken 14 órakor kezdődik. A második
évfolyamosoknak pénteken 18 órától kezdődik a Gyülekezeti Ház kistermében.
*Nyugdíjas szeretetkörünk következő alkalma október 26-án, hónap utolsó
szerdáján, délelőtt 10 órakor vár mindenkit.
* Reformáció Ünnepi Istentisztelet október 31-én, este 18 órakor lesz a
Nagytemplomi Gyülekezeti Házban.
* Úrvacsorás Istentisztelet Újbor-Reformáció ünnepére November 6-án a
Nagytemplomban.
* November 13-tól a Gyülekezeti Házban tartjuk az Istentiszteleteket.
* Jákó János az 1956-os forradalom Cegléd Város Forradalmi Bizotmány egykori
elnöke tiszteletére emléktábla avatására hív mindenkit Cegléd Város Polgármesteri
hivatala a Református Templomkertbe az 56-os emlékmű melletti Bazársor
épületéhez. Beszédet mond: Boros Péter miniszterelnök.
* Temetői Istentiszteletek:
13 óra Kistemető
14 óra Újváros
15 óra Öregtemető
Róma 12:
„9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, 10 a
testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 11 a
szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a Lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. 12 A
reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban
állhatatosak.”

