JAN 18, 2015
PHOENIXI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN PHOENIX
Cím: 1822 W. Vogel Ave, Phoenix, AZ
Postacím: P.O. Box 83625, Phoenix, AZ, 85071
Telefon: 602-943-2539,
Email: hrctemplom@hotmail.com
Web: www.hungarianchurchphoenix.org

jan 18, 2015
11:00  a.  m.

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk tagjait, valamint a közelről és távolról érkezett kedves
vendégeinket.
We welcome all our church members and visitors. We are thankful to our Lord that today we can be
together.
“Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után
szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt?” (Zsoltár 42, 2-3)
„As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the
living God.” (Psalm 42, 1-2)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 309b. Seregeknek hatalmas nagy királya

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 153: 1v. Itt van Isten köztünk
- Főének: 42: 1-3v. Mint a szép, híves patakra
- Bibliaolvasás: Zsoltárok 42
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 354. Megáll az Istennek Igéje
- Alapige: Zsoltárok 42, 2-3
Debreczeni András lkp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Közgyűlés – presbiterek és főgondnok eskütétele
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 458: 1-3v. Az Úr csodásan működik
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

■ Gyászjelentés. Fájó szívvel közöljük, hogy Veres József 82. életévében, 2015. január 17-én elhunyt.
Emléke legyen áldott, nyugodjék békében. Isten legyen vigasztalója a gyászoló szeretteinek. A
gyászszertartás időpontjáról később tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait..
■ Születésnaposok. Köszöntjük mindazokat, akik a januári hónapban ünneplik születésnapjukat,
nevezetesen: András Emese, Barnai Szilvia, Bíró Elvira, Debreczeni Kincső Kata, Demeter Zsolt,
Király Valéria, McArthur Amélia, Papp István, Papp Gyöngyike, Sakson Katalin, Sóti Ferenc, Szalóczi
Csilla, Szirka Ferenc, Szlávik Béla, Vajai Mária.„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked
békességet!” (4Móz 6: 24-26)
HIRDETÉSEK

■Kegyes adományok
● A mai, vasárnapi adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnap 45-en vettünk részt, a perselypénz $447 volt. Isten iránti hálával köszönjük

mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére
Saxon Kati, Bucsi Dániel, Veres Attila és Katalin, Sivák Miklós és Margit. Köszönjük szépen.
● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Saxon Kati $50, Schmied Antal
$50, Schmied Mária $50, Kaprinyák Gyula $50, Kaprinyák Szerénke $50, ifj. Kaprinyák Gyula
$50, Vicsocseán Tamás $50, Vicsocseán Emese $50, Sivák Miklós $50, Sivák Margit $50,
Szombathy Matilda $50. Köszönjük szépen.
● Természetbeni adományok: Moser Gizella étel melegítő, Hoffman Linda Garage Sale-re.
Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Kaprinyák Szerénke. Köszönjük szépen.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Kiss Ákos,
Papp Gyöngyike, Pásztor Zsuzsa, Szécsi Katalin, Szécsi István, Urbán Tibor. Ez alkalommal is Isten
igéjének bátorító szavaival gondolunk testvéreinkre: “Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart,
mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.”
(Jakab 1, 12)
■ Események – rendezvények
● Tegnap este, tartottuk a PÓTSZILVESZTERI
vasárnap szolgálunk.

VACSORÁT. Részletes beszámolóval jövő

● Január 24-én, lesz a következő Magyar Iskola. Az iskola minden második szombat délelőtt 10:00
órától délután 1:00 óráig tart. Értékeljük és köszönjük a gyermekek jövőjét építő foglalkozást.
● Január 25-én, az istentiszteletet és a kávézást követően tartjuk az Őseink Nyomában,
Hagyományőrző Csoport második összejövetelét. A téma Attila hun király, a rövid beszélgetést indító
bevezetéssel Benedek Loránt Zsolt fog készülni. Mindenkit, aki a magyar történelem és kultúra
hagyományai iránt érdeklődik szeretettel várunk.
● Február 7-én, Garage Sale-t tartunk. Aki a garage sale-re adományozni szeretne kérjük, hogy
adományát legalább két nappal február hetedike előtt juttassa el a számunkra.
● A 2014-es évről szóló adakozási igazolások, az adó bevalláshoz elkészültek, akik jelen vannak
elvihetik, a többit postázni fogjuk.
● MÁRCIUS 14-én, tartjuk a második Phoenixi Magyar Napot. Itt lesz közöttünk Dr. Kálmán
László,   Magyarország Los Angelesi-i főkonzulja, Böjte Csaba testvér, Kárpátok néptánccsoport,
Lajkonik lengyel néptánccsoport, Lármafa diákszínpad, Baki József és Tóth Kinga, a helyi Napraforgó
tánccsoport is fellép. Lesz újra bográcsgulyás főző verseny, be lehet nevezni, valamint egyéb magyaros
ételekkel is készülni fogunk. Mindenkit arra kérünk, hogy hívja barátait ismerőseit erre az egy napos
rendezvényre legyen az akár magyar, amerikai vagy más nemzetiségű ismerőse.
Adományokat gyűjtünk és fogadunk a rendezvény kiadásaihoz. Amikor adományozunk, gondoljunk
arra, hogy vendég előadó művészek és fellépők lesznek, akiknek adott esetben szállást, útiköltséget kell
biztosítanunk.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Mestyán Malvina adományozta, a
következő vasárnapra Demeter Erzsébet iratkozott fel. Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos
szeretetét.
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