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ISTENTISZTELETI REND:

Bevonulás, közben harangszó

Orgonazene                                                     Dr. Karasszon Dezső orgonaművész

Köszöntés A GYÜLEKEZET ÁLL                                     Szakács György lelkész

Fennálló ének dallam: 23. Az Úr énnékem

        Atya     Úr  -  isten    rólad   vallást     tészek

        Dícsé  -    reted  -  re szám és    szívem készek

       Te vagy az       erős,     ki tudtál     is  -  teni

      Szóddal   semmiből    mindent terem   -  teni

         Amit   fent s alant      szeme - ink szemlélnek

        Ál - talad    vannak  mozognak és      élnek.
4.
Imádlak téged, aki teremtettél, 
Szeretlek, mivel Atyámmá is lettél; 
Ha terheltetik szükséggel életem, 
Bizodalmamat benned helyheztetem, 
Mert hatalmas vagy engem megtartani, 
Még nyavalyám is jómra fordítani

 

KERESZTELÉS a gyermek neve: Kiss Aranyos Norbert
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Lekció: Apostolok Cselekedetei 2, 37-38.42-47                                   Nagy Attila

Imádság A GYÜLEKEZET ÁLL           

A gyermekek kimennek gyermekistentiszteletre           Orosz Béláné lelkész

Igehirdetés előtt gordonka játék Pusker János gordonkaművész

Textus: Lukács 14,1.7-14                 Igehirdetés              Szakács György lelkész



Igehirdetés utáni ének

Imádság, Mi Atyánk, Áldás
Hirdetések                                                                                    Kiss Árpádné gondnok

Záró ének 

2. 
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Óemberünk ha szenved,
Az jó nekünk, tudom;

 

Ki vérnek, testnek enged,
Az nem jár jó úton.

 

A láthatót ne bánd, 
Csak rázd le, mi kötözne:

 

Hadd törjön éned össze,
Menvén halálon át
9.

Elmúlik nemsokára a földi 
vándorút,

 

És az örök hazába, ki hű volt, 
mind bejut.

 

Ott vár angyalsereg, 
Ott várnak mind a szentek,

 

S az Atyánál pihentek, 
Megfáradt gyermekek



Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet, 
És kóstolgatja mindennap szent beszédedet; 
Hát legeltessed igéddel bolygó nyájadat, 
És terelgessed Lelkeddel juhocskáidat. 

3. 
Szentlelkedet töltsd ránk ki mint hajnal harmatát, 
És adj fejünkre tőled nyert ékes koronát, 
Hogy áldozatra felgyúlt, megszentelt életünk 
Oltárodon elégjen, Királyunk, Mesterünk! 

Hirdetések 
Jövő  vasárnapi  istentisztelet  után  szeretetvendégséget  tartunk  a

gyülekezeti teremben. Aki szívesen hoz süteményt, kérjük a lelkészi hivatalban
jelezze. Köszönjük a testvérek eddigi sütemény felajánlásait!

Jövő  héten  még nem kezdődnek a  bibliakörök,  az  indulásukról  időben
értesítéssel leszünk.

Orgonánk  szentelése  és  az  avató  koncertek  Reformáció  ünnepe  körül,
október  végén  történik  majd  meg.  Köszönjük  testvéreink  adományait,  a
sípörökbefogadásokat,  minden  nagylelkű  felajánlást.  A  szentelés  pontos
időpontjáról időben értesítést fogunk adni.

Egyházközségünk honlapján, a kistemplom.hu oldalon, a főoldal alján fel
lehet iratkozni egyházközségünk rendszeres hírlevelére. Aki itt megadja nevét
és  email  címét,  rendszeres  értesítéseket  fog  kapni  koncertjeinkről  és  más
rendezvényeinkről.

Szeptember 12.-től újra indul és csütörtök esténként öt órától folytatódik a
„Gyülekezeti  ének-akadémia”.  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.  Ami  a  foglalkozások  tartalmát  illeti,
szeretnénk  építeni  az  előző  félévben  megtanultakra,  de  újonnan  érkezők
bekapcsolódását is szívesen látjuk. A sorozatot himnológiai oldalról Karasszon
Dezső  kántor,  teológiai  oldalról  három  lelkipásztorunk:  Szakács  György,
Zsoldos  Tibor  és  Kuruczné  Rezes  Melinda  fogja  irányítani.  Jelentkezni
Karasszon  Dezső  kántor  úrnál  és  a  lelkészi  hivatalban  lehet.  A  jelentkezés
határideje: 2019. szept. 12, este 6 óra (az első foglalkozás vége)


