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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/.
BABA-MAMA klub: Minden csütörtökön délelőtt 10 órától az Ifjúsági
teremben.
Konfirmáció I. évfolyamosoknak Péntek 14 óra Gyülekezeti Ház
Konfirmáció II: évfolyamosoknak Péntek 17 óra Gyülekezeti Ház
Vasárnap délelőtti Istentisztelet 10 órakor a Gyülekezeti Házban
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.
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Keresztelés előtti:

329:2
KERESZTELÉS
HIRDETÉSEK

Derekas ének:

298:1-4;7;10
Imádság

Textus:

2 Korinthus 9
PRÉDIKÁCIÓ

Ráfelelő ének:

265:1;7

IMÁDSÁG, CSENDES PERCEK, ÚRI IMA

Záróének:

472
HIMNUSZ, ÁLDÁS

2 Korinthus 9: 6 Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet,
bőven is arat. 7Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti Isten”. Péld 22,9 8 Istennek
pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt
mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó
cselekedetre.
Máté: 10: 29 Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le
közülük a földre Atyátok tudta nélkül? 30 Nektek pedig még a hajatok szála is mind
számon van tartva. 31 Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok. 32 Aki
tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám
előtt,
2 Korinthus 9:13 Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent, azért az
engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a
jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.

UTOLSÓ ELŐTTI (REMÉNYSÉG) VASÁRNAP

ÜZENET

ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK

Presbiteri fogadó szolgálat: Almádiné Rózsa Krisztina, Banai Benő
Persely szolgálat: Györe Sándor, Klément György.
KÖNYVÁRUSÍTÁS: Rendeléseket kérésre, hétköznap tudunk teljesíteni a

lelkészi hivatalban, vagy keressük Marosi Rita és Cseh-Kálai Csilla
testvéreinket az Istentisztelet után. Az Ünnepekre való készülésben segít,
ha jelezzük kéréseinket, igényeinket a szolgálatvezetőknek.
*CÉLADOMÁNY: Templomunk lépcsőjének állagmegóvására (a galambok
elleni védekezés kiépítésére) a Lelkészi Hivatalban lehet adakozni.
Cursilló 2016-os alkalmai:
Helyszín

DÁTUM
(2016)

JELENTKEZÉS

Keresztelés: Derzsényi-Kovács Nóra
Esküvő: Garamszegi Zoltán és Horváth Irén Katalin november 11-én 16 órakor
fogadtak örök hűséget egymásnak gyülekezetünkben.
Temetés: Drobnyi Gyuláné Duhaj Margit 57 éves korában elhunyt
asszonytestvérünk temetése november 8-án kedden 13 órakor volt a
református kistemetőben.
Emlékharang: November 13-án, 12 órakor Nádházi Albertné két éve elhunyt
testvérünk emlékére szólnak harangjaink. Emlékeznek: lánya és unokája
családjával.
Perselypénzünk november 6-án,

56,280, Ft.

Berekfürdő, Megbékélés háza

11.10-13

Szolgálattévő november 20-án:

Balatonszárszó, SDG konferenciaközpont (férfi)

11.17-20

*Nyugdíjas szeretetkörünk következő alkalma november 30-án, hónap utolsó
szerdáján, délelőtt 10 órakor vár mindenkit.
* November 13-tól a Gyülekezeti Házban tartjuk az Istentiszteleteket.
*Konfirmációs oktatás a szülőértekezleteken megbeszéltek szerint az első
évfolyamosoknak pénteken 14 órakor kezdődik. A második
évfolyamosoknak pénteken 17 órától kezdődik a Gyülekezeti Ház kistermében.
* 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.
* Felnőtt keresztség és konfirmáció alkalma a jövő héttől vasárnaponként este
17 órától várja az felnőttként keresztelkedni, konfirmálni vágyókat. A jövő héten
lesz az első, megbeszélés alkalom. Aki megerősödni szeretne hitében, az is jöhet
bátran. A KERESZTKÉRDÉSEK bibliaiskola tanfolyamának anyagát vesszük
majd át.
*Az Újvárosi Egyházközség a szokásos ADVENT ELSŐ VASÁRNAPI
SZERETETVENDÉGSÉGÉRE vár mindenkit november 27-én vasárnap
délután 15 órára a Kőrösi Úti Templomba.
* Advent első hétvégéjén november 26-án, szombaton 15 órára a Gyülekezeti
Házba várjuk a családokat Adventi Családi Délutánra, amelyen elkészíthetjük
az adventi koszorúkat. Mindent igyekszünk biztosítani, de ha vannak saját
koszorúalapok, vagy elfekvő felhasználható díszek, el lehet hozni. Aki teheti a
helyszínen adománnyal hozzájárulhat a költségekhez. Tea, pogácsa,sütemény..

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.
*Az elmúlt hétvégén Kecskeméten a Dunamelléki Református Nőszövettség
tartott konferenciát. Gyülekezetünk résztvevői közül Marosi Rita testvérünk
számol be az alkalomról.

Hánka Levente lp.

