
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2018. október 11-én 

10 órakor
„Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony

mindenkinél többet dobott a perselybe. ő azonban szegénységéből
mindent beledobott, amije csak volt, az egész vagyonát.” Mk

12,43-44
Lekció: I Királyok 17, 10-16                                                            Markó János Presbiter
Textus: Márk 12,38-44               
Igehirdetés                                                                                           Szakács György lelkész
Gyermekistentisztelet                                                                         Gergely Éva hitoktató
Orgonál                                                                       Dr. Karasszon Dezső orgonaművész
Énekvezető                                                                                                              Kovács Lilian

Kezdőének: 225,1-3

2.

Hála tenéked, mennybéli nagy Isten, 
Hogy szent igédet adtad mi elménkben, 
És hogy ezáltal véssz ismeretedben, 
Te kegyelmedben
3.

Felséges Isten, tenéked könyörgünk, 
Hogy mutassad meg szent Fiadat nékünk, 
Hogy őtet látván, benne remélhessünk, 
Idvezülhessünk



Főének: Ifjúsági énekeskönyv 124



Igehirdetés előtti ének helyén templomi ária – ének-orgona

Igehirdetés utáni ének: 204,1-4,9-10

        Bol - dogok,   akik        lelki      sze -  gények

        Szívből     könyö-    rögnek,  Mert a menny-

 
         ország         a  -   da  - tik    né  -    ki   -   ek
2.
Boldogok, akik sírván bánkódnak, És 
károkat vallnak,

 

Mert Istentől ők megvigasztaltatnak
3.
Boldogok azok, akik szelídek És nem 
háborognak,

 

Mert ők e földön örökséget bírnak
4.
Boldogok, akik az igazságot Éhezik, 
szomjazzák,

 

Mert Istentől ők megelégíttetnek

9.
Boldogok lesztek, mikor Krisztusért 
Emberek gyűlölnek,

 

Megszidalmaznak s gonoszul üldöznek
10.
Akkor azért hát örvendezzetek és 
vigadozzatok,

 

Mert mennyben lészen ti nagy 
jutalmatok

Záró ének: 118,1,7,13

      Ad - jatok     hálá   - kat az   Úrnak

   Mert nagy az     Ő ke  - gyes – sé -ge

       És nagy vol -ta szent irgal  - mának

       Megmarad    most és     örök  -  re

        Iz -  ráel,    bá –tor-sággal mondjad

      Hogy megáll    kegyel – messé  -  ge

7.

Az Úr énnékem erősségem, És 
én őróla éneklek;

 

Csak ő énnékem segedelmem, 
És én őbenne reménylek.

 

A hívek vígan énekelnek Az ő 
hajlékukban széjjel,

 

Mert jobb keze az Úr Istennek 
Nagy erős dolgokat mível

13.

Áldott, aki az Úr nevében 
Eljöve nagy dicsőséggel!

 

Áldunk, dicsérünk egyetemben 
Az Úrnak háza népével!

 

Adjatok hálát e nagy Úrnak, 
Mert nagy az ő kegyessége,

 

És nagy volta szent irgalmának 
Megmarad most és örökre



        Irgalmas    voltá  - ról azt  valljad

  Hogy megma -  rad mindö –rök  - re

Hirdetések
A mai istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben.
November  12-én,  hétfőn  12.30  órakor  Palástok  és  közhatalmi  jelképek

Debrecenben  címmel  kiállítás  nyílik  a  Régi  Városházán  Kiss  Árpádné  palástkészítő
presbiter  testvérünk  munkáiból.  A  kiállítás  a  Rózsa  utca  felőli  kapualjból  nyíló
kiállítótérben található, amelyet a belső udvarról lehet megközelíteni.

November 13-án kedden 11 órakor a Magyar Nyelv Napja lesz a Kistemplomban
Dsida Jenő halálának 80. évfordulója alkalmából. Köszöntőt mond Komolay Szabolcs
alpolgármester. Közreműködik Újhelyi Kinga Jászai Mari Díjas színművésznő, Erdős –
Tóth Fruzsina (ének), Tóth Zsolt (gitár).

November 17-én szombaton 10 órakor Egyházközségünk ad helyszínt a Debreceni
Református  Egyházmegye  Presbiteri  Szövetségének,  majd  14  órától  a  Tégláskerti
Református  Egyházközség  ünnepi  istentiszteletet  tart  a  Tégláskerti  templomban
lelkipásztora Vass Sándor szolgálatának 20 éves évfordulója alkalmából a Tégláskerti
templomban. Minket, mint a tégláskerti közösség egykori anyaegyházközségét szeretettel
hívnak az istentiszteletre.

November 17-én 10-15 óra között a Debreceni Bethánia Szövetség csendesnapot
tart az Esperesi Hivatal Dísztermében. A nap Igéje: Lelkéből adott nekünk (1 Jn 4,13)

November 18-án vasárnap 17 órakor Reformáció korabeli énekes istentisztelet lesz
a Kistemplomban.

A Nőszövetség következő alkalma november 16-án pénteken 15 órakor lesz.
Megjelent a Debreceni Református Egyházmegye lapjának, a Közösség magazin

legújabb száma, amelyben orgonánkról is beszámoló szerepel.
Orgonánk  restaurálásának  utolsó  szakaszában  a  gyűjtést  sípörökbefogadás

meghirdetésével  is  végezzük.  A  sípörökbefogadás  menetéről,  részleteiről  készült
prospektust lehet elvinni a könyvterjesztő asztalról.

A Parókiakoncertek újabb alkalma december 8-án szombaton 18 órakor lesz, a
Debreceni Pendely család Betlehemese mellett disznótoros vacsora lesz az est programja.

Szolgálati rendünk
Vasárnap 10.00 

 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a 
gyülekezeti teremben

 Istentiszteleti közvetítés a révész 
téri bölcsődében

Hétfő 17.00 Középkorúak bibliaköre
Kedd 15.00 Nyugdíjas bibliakör
Kedd 15.30 Gimnazisták bibliaköre
Kedd 17.15 Bibliaiskola
Kedd 18.00 Egyetemisták bibliaköre
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak 
köre
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas 
bibliakör



Lelkészi hivatal Debrecen Révész tér 2. Nyitva: Hétfő-Péntek 8.30-16.00
tel:(52) 342 872


