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VASÁRNAPI

ÉRTESÍTŐ
Február 7. 2016.
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.
“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az
én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. (Máté 11, 28-29)
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle
and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.” (Matthew 11, 28-29)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 391b. Gondviselő jó Atyám vagy

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 164: 3v. Tartsd meg köztünk, Úr Isten
- Főének: 25: 1-3 Szívemet hozzád emelem
- Bibliaolvasás: Máté 11, 25-30
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 499. Szívem csendben az Úrra figyel
- Alapige: Máté 11, 28-29
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Király Ferenc és Turák Albert presbiterek beiktatása és eskütétele

Debreczeni András lkp.

- Hirdetések
- Záróének: 468: 1-3v. Kövesd a Jézust
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

■ Gyászjelentés. Fájó szívvel tudatjuk, hogy Moser György, presbiterünk-pénztárosunk, gyülekezetünk hűséges tagja, földi életének
78. évében Isten magához szólította 2016. február 1-én. Emléke legyen áldott, nyugodjék békében. Isten legyen vigasztalója a gyászoló
feleségének, barátainak és gyülekezetünk tagjainak. A gyászszertartás február 28-án, 12:00pm órától lesz itt a templomban. A

gyászszertartást követő potluckot Sivák Margit szervezi: 602 485-3923.
■ Születésnaposok. Köszöntjük mindazokat, akik a februári hónapban ünneplik születésnapjukat, nevezetesen: Bogár Ilona, Bunkóczy
Veronika, Demeter Erzsébet, Demeter Klárika, Kaprinyák Gyula, Király Ferenc, Kiss 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: 2426) A születésnaposokat köszöntjük énekünkkel: 504. Áldjon meg téged, áldjon az Úr
HIRDETÉSEK
■ Kegyes adományok
● A mai, vasárnapi adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, az adományozóinké a hálás köszönet!
● A múlt vasárnap 26-an vettünk részt. Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek jószívű adakozását.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Bíró Katalin, Cseh István, Kiss Ákos, Papp
Gyöngyike, Turák Vivien. Ez alkalommal is Isten igéjének bátorító szavaival gondolunk testvéreinkre: “Mert nincs olyan rejtett dolog,
amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhetik.
Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában.” (Máté 10, 26 és 28)
■ Események – rendezvények
● Ma tartjuk a következő rendes havi presbiteri gyűlést, 12:30pm órai kezdettel itt a templomban. A presbiteri gyűléssel egy időben a
Lorántffy Zsuzsanna Női Kör is gyűlést tart a gyülekezeti teremben.

● Február 13-án 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.
● Február 13-án, Garage Sale-t tartunk. Aki a garage sale-re adományozni szeretne, kérjük, hogy adományát február 13-a előtt juttassa
el hozzánk.
● Február 20-án tartjuk a FARSANGI ÁLARCOS BÁLT. A vacsorát Veres Attila és Katalin adományozzák. A szórakoztató zenét
Baki József szolgáltatja, az ételt Longauer Anikó készíti. Jelentkezni lehet a megszokott módon, a megadott telefonszámokon.
● Február 14-én, Böjtfő vasárnapján az úrasztalát megterítjük és a szent jegyeket kiszolgáltatjuk. Az úrasztalai kenyeret és bort
Longauer Anikó adományozza.
● MÁRCIUS 12-én, tartjuk a harmadik Phoenixi Magyar Napot. Itt lesz közöttünk Dr. Kálmán László, Magyarország Los Angelesii főkonzulja, Lajkonik lengyel néptánccsoport, Baki József és Tóth Kinga, Kovács Gábor muzsikus és a helyi Napraforgók 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. Köszönjük szépen.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna
Női Kör szervezésében Lovas Katalin adományozta, a következő vasárnapra Papp Gyöngyike iratkozott fel. Köszönjük
asszonytestvéreink áldozatos szeretetét, valamint köszönjük a szolgálatot a mai szolgálatos presbitereknek.
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