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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/.
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 November 30-án , délelőtt 10 órakor.
Minden hónap első szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.
HIVATALI ÓRÁK:

Hétfő-Péntek

900-1200

ELÉRHETŐSÉGEK
Lelkész

Hánka Levente
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CEGLÉD 2700, ISKOLA U. 1
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Fennálló:

162:1-2
HIRDETÉSEK

Derekas ének:

274
Imádság

Textus:

2 Korinthus 6:1-10
PRÉDIKÁCIÓ
IMÁDSÁG, Csendes perc

Úrvacsorára kész.:

294:1
ÚRVACSORA (alatta ének:

Záróének:

397
HIMNUSZ, ÁLDÁS

2 Korinthus 6: 1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem
hiába kapták Isten kegyelmét. 2 Mert ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és
az üdvösség napján megsegítettelek.” Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az
üdvösség napja! Ézs 49,8 3 Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne
szidalmazzák szolgálatunkat, 4 hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten
szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 1Kor 4,9-13 5
verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott
éjszakákban, böjtölésben, 6 tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban,
Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, 7 az igazság igéjével, Isten erejével, az
igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, 8 dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és
jó hírben, mint ámítók és igazak, 9 mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és
íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, 10 mint szomorkodók, de mindig
örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük és
akiké mégis minden.

UTOLSÓ ELŐTTIT MEGELŐZŐ (ÍTÉLET) VASÁRNAP

ÜZENET

ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK

Presbiteri fogadó szolgálat: Bodóczky Mihály, Tóthné Csíbor 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)

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!
* Készülünk a Reformáció 500 évfordulójára 2017-ben. Az idei reformáció
ünnepi Istentiszteleten szeretnénk bejelenteni és megnyitni a jubileumi évet.
450 év. A történelmi Magyarországon előbb a reformáció lutheri, majd svájci
(kálvini és bullingeri) ága terjedt el. Magyar református közösségünk
kialakulásában az 1567-es debreceni zsinat tekinthető mérföldkőnek, melyen a
svájci (helvét) irányzatot követő protestánsok elfogadták a Második
Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első egyházszervezetüket.
E kettős jubileumot a Magyar Református Egyház részegyházai közösen
kívánják megünnepelni. Emellett protestáns és katolikus testvéreinkkel együtt
ünnepeljük Jézus Krisztus egyént és közösséget, egyházat is megújító munkáját,
valamint közösen kívánjuk felhívni egész társadalmunk figyelmét a reformáció
máig ható, ma is élő lelkületére.
*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.
„34 Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az
a bűn szolgája. 35 A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. 36

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.”
János evangéliuma 8

Keresztelés: Horváth Kincső
Esküvő: Garamszegi Zoltán és Horváth Irén Katalin november 11-én 16 órakor
fogadnak örök hűséget egymásnak gyülekezetünkben.
Temetés: Varga István 92 éves korában elhunyt testvérünk temetése
november 2-án, szerdán 14 órakor volt az Újvárosi Köztemetőben. Vincze
József 78 éves korában elhunyt testvérünk temetése november 3-án,
csütörtökön 14 órakor volt a Református Kistemetőben.
Emlékharang: November 13-án, 13 órakor Nádházi Albertné két éve elhunyt
testvérünk emlékére szólnak harangjaink. Emlékeznek: lánya és unokája
családjával.
Perselypénzünk október 30-án,
Szolgálattévő november 13-án:

30.215, Ft.
Hánka Levente lp.

*Nyugdíjas szeretetkörünk következő alkalma november 30-án, hónap utolsó
szerdáján, délelőtt 10 órakor vár mindenkit.
* Úrvacsorás Istentisztelet Újbor-Reformáció ünnepére November 6-án a
Nagytemplomban.
* November 13-tól a Gyülekezeti Házban tartjuk az Istentiszteleteket.
*A KEDDI bibliaórák elindultak. A megszokott rendben megtartjuk a keddi
alkalmakat. Az óra átállítás után már 17 órakor kezdődik a bibliaóra.
*Konfirmációs oktatás a szülőértekezleteken megbeszéltek szerint az első
évfolyamosoknak pénteken 14 órakor kezdődik. A második
évfolyamosoknak pénteken 18 órától kezdődik a Gyülekezeti Ház kistermében.
*Konfirmandus gyermekek szüleinek szülőértekezletet tartunk november 10-én
csütörtökön este 18 órakor az Ifjúsági Teremben.
* Egyházközségi Körlevelünk a kijáratnál megtalálható. Akik elviszik,
azoknak nem postázzuk el a jövő héten.
* Gyülekezeti Újságunk Reformáció-Újbor ünnepre megjelent. A kijáratnál azt is
elvihetjük.
* Reformátusok Lapja is megvásárolható a kijáratnál.

