
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. február 17-én 
Hetvened vasárnap

10 órakor

„Az istenfélő ember minden bajból kikerül” Prédikátor 7,18b

ISTENTISZTELETI REND

Orgonazene                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                 Szakács György lelkész

Fennálló ének                                                                                     

2.
Jézus, menedékem! Hű oltalmam nékem Te vagy egyedül! 
Lelkem a viharból, Bűnből, minden bajból Hozzád menekül. 
Bár a föld Mind romba dőlt, S ha a pokol hada hány tőrt: 
Jézus maga áll őrt

294/1-2



Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

        Sze - retem        és    áldom    az     Úris  - tent

     Mert meghall  - gatá      az én     beszé  -  demet

        Könyörgé  -    semre    hajtá     kegyes      fülét

       Melyért     imá  -    dom  Őtet       naponként.
2.
Midőn a halál körülvőn engem 
És csaknem szörnyű kötelibe ejte, 
A pokol kínja engemet rettente, 
Nagy volt bánatom és nagy sérelmem
3.
Segítségül hívám az Úr nevét: 

Lelkemet tartsd meg!  ottan�
megsegíte;

 

Az Úr igaz, hív, és nagy ő jó kedve, 
Ő megőrzi az együgyűeket
5.
Te megmentél a haláltól engem, 
Szemem sírástól, lábamat eséstül; 
Az élők földén járok szünetlenül 
A te színed előtt, én Istenem
7.
Mit adjak az Úrnak jótettiért? 
A hálaadó pohárt én felveszem, 
És az Úr jótéteményét hirdetem, 
Szent nevét áldom segítségiért

Lekció: Prédikátor 7, 15-18                                                    Szikszainé Dr. Nagy Irma

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                              

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                Orosz Béláné lelkész

Textus: Lukács 6,17.20-26                   Igehirdetés               Szakács György lelkész

Igehirdetés után orgona-ének. Énekel Kovács Lilian és Repka Sára
César Franck: Aux petits enfants (A kisgyermekekhez) 
A duett francia nyelvű szövege áldottnak mondja az egynapos kisgyermekeket, a 
boldogságért, amelyet a költő szavai szerint egyenesen a Paradicsomból hoznak el 
közénk.

116/1-3,5,7



Igehirdetés előtti ének 

Imádság, Mi Atyánk, Áldás 

Hirdetések                                                                  Dr. Kovács László gondnok

Záró ének 
466

270/1,4

4.
Ha egy sem volna e 
világon, Kire magad 
rábízhatnád,

 

Akkor is állna oldaladon, 
És hűségét tapasztalnád.

 

Ő tudja titkos bánatidat, 
Elvenni mikor kell 
azokat:

 

Légy csendes szívvel



HIRDETÉSEK
Ma 17 órakor reformáció korabeli énekes istentisztelet lesz a Kistemplomban.
Február 20-án szerdán 10 órakor idősek filmklubja lesz a gyülekezeti teremben. A

film: „A Biblia” sorozatból a Genezis-A teremtés és az özönvíz.
Február  23-án  17  órakor  lesz  a  következő  Parókiakoncert  Szakács  György

Széchenyi u. 4 szám alatti parókiáján, amely marokkói est lesz. Belépőjegyek elővételben
10.000 Ft értékben válthatók a lelkészi hivatalban.

Jövőhéten vasárnap az úrvacsorás istentiszteleten vendég szolgálónk lesz az Amici
Cantates  énekegyüttes,  amelyben  többen  egyházközségünk  tagjai.  Az  énekegyüttes  a
2018-as Bartók Kórusversenyre készülve alakult.

Március 9-én, szombaton 17 órától a legelső Kistemplomi Gyülekezeti Bált tartjuk
meg a Kossuth utca 1.sz alatti Pódium teremben. A belépők ára 5000 Ft. Tombolára
felajánlásokat  várunk.  Jelentkezni  lehet  a  lelkészi  hivatalban  személyesen,  vagy
telefonon. 

Gyülekezeti  Énekakadémia  I.  félév  címmel  új  sorozat  indul  gyülekezetünkben
márciustól csütörtökönként 17 órakor a gyülekezeti teremben.  A sorozat alkalmaira
szeretettel  hívjuk és várjuk azokat,  akik szeretnének többet tudni énekeinkről,
azok  keletkezéséről,  teológiai  értelemben  vett  tartalmáról,  verstani  és  zenei
összetevőiről,  akik  szeretnék  megtanulni,  hogyan  lehet  zengőbben,  tisztábban,
szebben  énekelni,  akik  örömmel  járulnának  hozzá  ahhoz,  hogy  az
istentiszteleteinken  az  ének  lelkesebben,  a  magyar  református  egyházzenei
örökséghez  és  Isten  nagy  nevéhez  méltóbban  szólaljon  meg.  A  sorozatot
himnológiai oldalról Karasszon Dezső kántor, teológiai oldalról lelkipásztoraink:
Szakács György és Zsoldos Tibor, énektechnikai oldalról Kovács Lilian énekvezető
fogja irányítani. Az alkalmakat tanfolyam-szerűen, vagyis szigorú formai feltételek
között képzeljük el, név szerinti jelentkezéssel,  minden alkalmon jelenléti ívvel,
majd  végül  a  félév  lezárásaként  emléklapok  kiosztásával.  Ez  közelebbről  azt
jelenti,  hogy az alkalmak ugyan nyitottak lesznek, bárki, bármikor megjelenhet,
részt vehet rajtuk, viszont akik teljes körű tájékozódásra szánják el magukat, és
májusban az emléklapot is meg szeretnék kapni, azoktól név szerinti jelentkezést,
és  lehetőleg  folyamatos  jelenlétet  fogunk  kérni.  Jelentkezni  Karasszon  Dezső
kántor úrnál és a lelkészi hivatalban lehet. A jelentkezés határideje: 2019. márc. 7,
este 6 óra (az első foglalkozás vége).

Április  12-14  között  lesz  a  Nagyhét  kapujában  c.  lelkigyakorlat  a
balatonszárszói  SDG Hotel  és  Konferenciaközpontban.  A lelkigyakorlat  vezetője
Szakács György. A jelentkezők számára az utazást megszervezzük, részvételi  díj
még egyeztetés alatt áll.

Két gyülekezeti  kirándulásra jelentkezhetünk 2019-ben.  Június 15-16 (szombat-
vasárnap)  között  Nógrád és  Felvidék uticéllal  Bundik Gyuláné és  Kovács  Csaba hív
minket,  augusztus  1-3  (csütörtök-szombat)  között  Kárpátaljára  Papp  Pajosné  hív
minket. Részletes információk és jelentkezés a lelkészi hivatalban.

Tasnádi  Károly  tiszteletbeli  presbiter  január  31-én,  100  éves  korában  elhunyt.
Temetése március 1-jén pénteken 11 órakor lesz.

Az elmúlt héten az örök élet Igéjét hirdettük Jóvári Jánosné Dankó Olga 84 évet
élt testvérünk temetésén. Családtagjainak Istentől jövő vigasztalást kívánunk.

Szolgálati rendünk
Vasárnapi istentisztelet 10.00 

 Istentisztelet a Kistemplomban

 Gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben a galérián



 Istentiszteleti közvetítés a révész téri bölcsődében

Hétköznapi kiscsoportok (nyitott csoportok):
Hétfő 17.00 Középkorúak bibliaköre – bibliakörös teremben
Kedd 14.00 Nyugdíjas bibliakör– bibliakörös teremben
Kedd 15.30 Gimnazisták bibliaköre
Kedd 17.15 Bibliaiskola– bibliakörös teremben
Szerda 16.00 Konfirmációi előkészítő– bibliakörös teremben
Szerda17.00 Felnőttként konfirmáltak köre– Széchenyi u. 4. sz alatti parókián
Szerda 18.30 Egyetemisták bibliaköre – Széchenyi u. 4. sz alatti parókián
Csütörtök 10.00 Intézményi nyugdíjas bibliakör-gyülekezeti teremben


