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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.
"Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól:
Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
(Apostolok Cselekedetei 2, 37-38)
“ Now when they heard this they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles,
“Brothers, what shall we do?” And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in
the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy
Spirit.” (Acts 2, 37-38)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 404: 1v. Siess, keresztény

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 244. E pünkösd ünnepében
- Főének: 251: 1-2v. Jövel, Szentlélek Úr Isten
- Bibliaolvasás: Apostolok Cselekedetei 2, 1-13
- Prófétai imádság
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 251: 3v. Ó, mi édes Vigasztalónk
- Alapige: Apostolok Cselekedetei 2, 14 - 41
Debreczeni András lp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Az úrvacsorára készülve énekeljük a 264: 1-2v. Lelkem siet hozzád menni
ÚRVACSORA PÜNKÖSD ÜNNEPÉN

- Apostoli köszöntés
Demeter Andor lp.
- Szereztetési Ige és rövid beszéd
- Bűnbánó ima
- Apostoli Hitvallás
- Vallástétel és fogadalom
- Bűnbocsánat-hirdetés és meghívás az úrasztalához
- A szent jegyek kiosztása, és közben énekeljük a 262. éneket, Megterítve áll előttünk
- Intelem
- Hálaadó imádság
- Úrvacsorát bezáró ének: 174: 1v. Uram, bocsásd el népedet békével
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 243: 1-2v. Ó, áldott Szentlélek
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás

Debreczeni András lp.

- Kivonulás közben orgonajáték

Jászay László

HIRDETÉSEK

■Kegyes adományok
● A mai (vasárnapi) adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnapi istentiszteleten, 34-en vettünk részt, a perselypénz $268 volt. Isten iránti hálával
köszönjük mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére:
● Kiss Ákos és Mária Isten dicsőségére $200, Gábor István felesége emlékére $100, Mestyán
Malvina férje emlékére $50, Szlávik Béla egyházunk megmaradására $100 adományozott.
Köszönjük szépen.
● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Muresan Júlia $50. Köszönjük
szépen.
● Természetbeni adományok. Szécsi István és Katalin könyveket adományozott $100
értékben. Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Kaprinyák Szerénke. Köszönjük szépen.

● Ma az úrvacsorai kenyeret és bort Hertz Ilona adományozza. Köszönjük szépen.
● Köszönjük a múlt héten végzett karbantartói munkát Schmied Antalnak.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Hollai
Irma, Longauer Anikó, Kaprinyák Szerénke, Kiss Ákos, Pásztor Zsuzsa, Szécsi Katalin, Szécsi István,
Végvári Olga. Ez alkalommal is Isten igéjének bátorító szavaival gondolunk testvéreinkre: " És nincsen
üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által
üdvözülhetnénk.” (Apostolok Cselekedetei 4, 12)
■ Események – rendezvények
● Június 15-én az istentisztelet keretében rövid Apák Napi műsorral készülünk, azt követően a
templomban megtartjuk a rendes havi presbiteri gyűlést.
● Június 22-én, az istentiszteletet követően, 12:15pm órától tartjuk az Apák Napi Ebédet. Az ebédet
Kiss Ákos és Mária adományozza, valamint az ételt Bíró Miklós készíti. Jelentkezés érdekében
hívhatók a meghívóban megadott személyek telefonszáma, vagy az előtérben elhelyezett listára is fel
lehet iratkozni. Mindenkit szeretettel várunk.
●Június 29-én, istentisztelet 11:00am órától, ezt követően sütemény és kávé a Lorántffy Zsuzsanna
Női Kör szervezésében.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Sivák Margit adományozta, a következő
vasárnapra Bíró Katalin iratkozott fel. Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos szeretetét.
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