
ISTENTISZTELET a KISTEMPLOMBAN
2019. március 10-én 
Böjtfő vasárnapján

10 órakor
„Olyan főpapunk van, aki … hozzánk hasonlóan kísértést 
szenvedett     mindenben, de nem vétkezett.” Zsidó levél 4,15

ISTENTISZTELETI REND

Bevonulás, alatta harangszó

Orgonazene                                                  Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                 Szakács György lelkész

Fennálló ének (dallam: Szent Isten noha néked)     

        Ó mely     boldog    ember az,      Ki     téged
        És  Te  szent     hajlé - kodban     Lé - lekben

        élő          igaz,      Egy Istent     megis –merhet
       igaz -    ságban       Dícsérhet      és    tisztelhet.

         Ó     mi     Is -  tenünk,      Adtad      e     bol-

       dog  -    ságot     nekünk,       Ad  -   jad, hogy
                                                     Na  -    ponként

         is -  mer  -    hessünk        Még      jobban
          dicsér     -    hessünk        Buz  -    góbban

       Szent Lelke  -   det    hozzánk  e       végre

     küldd el      se   - gít  -    ségre.                                                                        

Keresztelés                                                                         Szakács György lelkész
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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

5.
Azért egyedül Istenben Vetem hiedelmemet, 
Aki ül a magas mennyben, Abban vesd reménységed, 
És semmi kár téged nem ér, Sem nem esel veszélyben, 
És minden gonosz hátra tér, Házad felé sem mégyen
6.
Mert az ő szent angyalinak Megparancsolta nyilván, 
Hogy téged oltalmazzanak Minden te utaidban. 
Tégedet ezek nagy szépen Ő kezükben hordoznak, 
Hogy lábad meg ne üsd kőben, Oly híven igazgatnak
7.
Sárkányon és oroszlánon Minden kár nélkül járhatsz, 
Oroszlánkölykön és kígyón Lábaiddal tapodhatsz. 
Mond Isten: őtet megtartom, Mert engem szívből szeret; 
Én őtet megoltalmazom, Mert ismeri nevemet
8.
Mihelyt hív könyörgésében, Őtet menten segítem; 
Véle leszek ínségében, Melyből hamar kivészem; 
És nagy dicsőségre őtet Emelem, magasztalom, 
És az én segedelmemet Őneki megmutatom

Lekció: Zsidó levél 4,14-16                                                                 Kiss Árpádné Presbiter

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL                              

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre                           Orosz Béláné lelkész
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Igehirdetés előtti ének 

Textus: Lukács 4,1-13                      Igehirdetés                      Szakács György lelkész
Igehirdetés után orgonamű
Imádság, Mi Atyánk, Áldás
Hirdetések                                                                                  Dr. Kovács László gondnok
Záró ének 

2.
Ím, előtted megaláztam magamat, Földre hajtván szomorodott orcámat; 
Halld meg, Atyám, csendes szómat, Add meg szívből kívánt lelki jómat
3.
Ne vess el hát az én sok bűneimért, Ne is büntess háládatlanságomért, 
De sőt inkább szent Fiadért, Kegyelmezz meg érdemes kínjáért
7.
Örök Isten, felette irgalmas vagy, Megtérőkhöz kegyelmed is igen nagy; 
Engem, talpig bűnöst ne hagyj, Vigasztalást inkább szívemnek adj
10.
Gyarló szívem magasztalja nevedet, Hogy pokolra nem eresztéd lelkemet; 
Megbocsátád vétkeimet, Melyért áldlak, édes Istenemet
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Hirdetések
A mai istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti  teremben, amelyre

mindenkit szeretettel hívunk.
Március  16-án  szombaton  10  órakor  lesz  az  egyházmegyei  presbiterképzés

következő alkalma az esperesi hivatal nagytermében, amelyen Dr. Kállai Imre mester
utcai lelkész tart előadást Hit és lelki egészség címmel.

A  Kistemplom  idén  fő  támogatójává  vált  a  Debreceni  Bach  Mindenkinek
Fesztiválnak,  amely  2019.  március  17-22  között  kerül  megrendezésre.  A  fesztivál
nyitóprogramja március 17-én a vasárnap délelőtti istentisztelet a Kistemplomban. 17
órától böjti Parókiakoncertet rendezünk a Széchenyi u. 4. sz. alatt, amelyen böjti vacsora
és Karasszon Dénes csellóművész, valamint Váraljai Ágnes csembalóművész műsora lesz.
Belépőjegy 12.000 Ft. 

Március  20-án  18  órakor  a  fesztivál  újabb  programjaként  Jesu  meine  Freude
címmel  a  Kodály  Kórus  Debrecen  koncertje  lesz  a  Kistemplomban  (belépőjegyes),
vezényel  Szabó  Sípos  Máté,  orgonán  közreműködik  Somogyi-Tóth  Dániel  és  Sárosi
Dániel.

Gyász-  és  veszteség  feldolgozását  támogató  8  hetes  csoportba lehet  jelentkezni,
amelyet  Dr.  Fazakasné  Bartha  Zsuzsanna  lelkipásztor,  gyászfeldolgozás  módszer
specialista.  vezet.  A  gyász-  és  veszteség  feldolgozás  módszeréről,  a  csoportról
tájékoztatást  kaphatunk  március  17-én  vasárnap  a  délelőtti  istentisztelet  után  a
gyülekezeti teremben, az induló csoport vezetőjétől.

Április  5-7  között,  a  korábban  hirdetett  időpont  előtt  1  héttel  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.

Köszönettel fogadtuk a gyülekezeti bál tombolájára adott felajánlásokat, amelyek a
bál  elmaradása miatt  a  lelkészi  hivatalban vannak.  A felajánlott  tárgyakat haza lehet
vinni, vagy a következőleg újra megrendezésre kerülő bálra itthagyni.

Két  gyülekezeti  kirándulásra  jelentkezhetünk  2019-ben.  Június  15-16  (szombat-
vasárnap) között Palócföld, Nógrád és Felvidék uticéllal Bundik Gyuláné és Kovács Csaba hív
minket. A jelentkezés feltétele 8.000 Ft-os előleg befizetése. Augusztus 1-3 (csütörtök-szombat)
között Kárpátaljára Papp Pajosné hív minket. A jelentkezés feltétele 20.000 Ft előleg befizetése.
Részletes információk és jelentkezés a lelkészi hivatalban.

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
Csütörtök 17.00 Gyülekezeti énekakadémia –gyülekezeti teremben


