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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 208

       Uram   bűne  -  ink sok -sága   Undok-

        sága      Érdem- li      hara -   godat

   Méltók vagyunk hogy el-lenünk, Szent Is-

     tenünk     fele -  meld os  -  toro  -  dat.
2. 
De tudjuk, hogy ki megvallja És megbánja 
Bűneit s hozzád megtér, Azt nem hajtod el előled, 
Sőt tetőled Bűnbocsánatot az nyér
3.
Azért hát mi is járulunk És borulunk 
Elődbe fájdalmasan,

 

Bűnös lelkünknek kegyelmet, engedelmet 
Kérvén alázatosan
Lekció: János 9,1-12                                                                              Papp Lajosné presbiter

210/1,4,7
4.
Ó, egyetlenegy segítőm, 
Uram Jézus, irgalmazz!

 

Légy vélem, én Idvezítőm, A 
gonosztól oltalmazz!

 

Hiszen te értem jöttél, S 
értem is vért öntöttél
7.
Ó, vigasztaló Szentlélek, 
Jövel segítségemre,

 

És míg itt mozgok és élek, 
Készíts idvességemre.

 

Tartsd meg bennem a hitet, 
Mit kegyelmed készített

4.
Szánj meg, Uram, ily 
ügyünkben S megtértünkben

 

Függeszd fel ostorodat. Ó, 
hajtson hozzánk békére Fiad 
vére,

 

S felejtsd el haragodat
5.
Szólj hozzánk, Uram, csendesen 
És édesen;

 

Félelmünk mindjárt széled, És 
lelkünk is e szózattól,

 

Mint harmattól A hervadt virág, 
éled
6.
Uram, végy minket kedvedbe, 
Szerelmedbe,

 

S vigasztald meg szívünket. 
Tőlünk soha ne maradj el,

 

Se ne hagyj el, Hanem fogjad 
kezünket



Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                              
A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                           Orosz Béláné lelkész
Igehirdetés előtt kórusmű                                                         Amici Cantates Énekegyüttes
Textus: János 9,2-3                              Igehirdetés                             Zsoldos Tibor lelkész
Igehirdetés utáni ének 460

Imádság, Mi Atyánk, 
Úrvacsora előtt kórusmű                                       Amici Cantates Énekegyüttes
Úrvacsorai ima éneke

Úrvacsorai ének 221 dallam Jer dicsérjük

     Légy irgalmas    Úristen   minékünk

    Mert el-le -ned    álno  - kul vétkeztünk

      Mégis benned  vagyon reménységünk

    Bár bűnünkkel   téged    ingerlettünk
2.
Vedd el rólunk méltó haragvásod, 
És mutassad nagy irgalmasságod, 
Hogy ismerjük meg ebből jóvoltod: 
Vedd el rólunk ezenképen átkod

4.
Amint vagyok - vak és szegény, 
Hogy kincset leljek benned én, 
S derüljön éjszakámra fény: 
Fogadj el, Jézusom
6.
Amint vagyok - hogy a te szent 
Szerelmed tudjam, mit jelent 
Már itt s majd egykor odafent: 
Fogadj el, Jézusom

3.
Csak bűn a mi gyarló természetünk, 
Álnokságban, vétekben születtünk; 
Veszedelmes a mi földi éltünk, 
Elkárhozunk, hogyha meg nem 
térünk
4.
Voltaképen ellened vétkeztünk, 
Látásodra gonoszt cselekedtünk, 
Igaz vagy te, nem kell kételkednünk, 
Győzedelmes, ha megitéltetünk
5.
Derékképen tisztítsál meg minket, 
Mosd el rólunk Fiadért bűnünket, 
És elvesztett szép öltözetünket 
Ránk feladván, fogadd el lelkünket
6.
Siess belénk új sziveket adni, 
Szentlelkeddel lelkünk megújitni, 
Tiszta hittel megajándékozni: 
Add örökké szent szinedet látni



Úrvacsorai ének 223 (dallam: Ki istenének átad mindent)

         Istenem    én nagy   bűnös    ember
     Vétkem oly mély már mint a    tenger

      
    Szent színed     e  -   lé     járu  -   lok
      Mentségért      hozzád     fordu  -lok

       Én    Iste   -   nem én    Is  -  tenem

         Irgalmazz       kérlek     énnekem

Úrvacsorai ének 470

Áldás 
Hirdetések                                                                  Dr. Kovács László gondnok

Záró ének 
447

2.
Kit világos fényül Pogányoknak

küldél,
 

Kinek fényességével Nyilván
kijelenék

 

A szent Izráelnek Nagy dicsősége
széjjel



HIRDETÉSEK
A mai istentiszteleten vendég szolgálónk volt az Amici Cantates énekegyüttes. 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 Prof Dr. Korponay Béla 91 évet élt
testvérünk temetésén. Feleségének 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


