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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.
" Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.”
(Zsoltárok 23, 6)
“ Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of
the Lord forever” (Psalm 23, 6)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 412: 1v. Jöjj, mondjunk hála szót
Jászay László
- Előfohász
- Kezdőének: 153: 1v. Itt van Isten köztünk
- Főének: 23: 1-2v. Az Úr énnékem őriző pásztorom
- Bibliaolvasás: 23. Zsoltár
- Prófétai imádság
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 353: 10v. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás
- Alapige: Zsoltárok 23, 6
Debreczeni András lp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Az úrvacsorára készülve énekeljük a 264: 1-2v. Lelkem siet hozzád menni
ÚRVACSORA ÚJKENYÉR 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: 410: 1-2v. Adjunk hálát mindnyájan
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
- Kivonulás közben orgonajáték
HIRDETÉSEK

Jászay László

■ Esküvő Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy Vicsacsán Zsolt és Nagy Réka testvéreink
bejelentették házasságkötési szándékukat, melyet Isten és a gyülekezet előtt esküvel is megerősítenek.
Az eskütételükre szeptember 6-án, szombat délután 4 órakor kerül sor itt a templomban.
■ Kegyes adományok
● A mai (vasárnapi) adakozási lista felolvasása. Istené legyen a dicsőség, adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnapi 25-en vettünk részt, a perselypénz $198 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére:
Kaprinyák Gyula és Szerénke adományozott 55. házassági évfordulójukra. Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Kaprinyák Szerénke, Moser Gizella.
Köszönjük szépen.
● Ma, az Újkenyér ünnepi úrvacsorához a kenyeret és bort Bíró Miklós és Katalin adományozta.
● Köszönjük Magdás Szebásztiánnak a karbantartói munkálatok elvégzését.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Hollai Irma,
Kiss Ákos, Pásztor Zsuzsa, Szécsi Katalin, Szécsi István. Ez alkalommal is Isten igéjének bátorító
szavaival gondolunk testvéreinkre: "Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik
keresnek.”(Példabeszédek 8,17)
■ Események – rendezvények
● Szeptember 13 -án lesz a Magyar Iskola évkezdő foglalkozása. Az iskola minden második szombat
délelőtt 10:00 órától délután 1:00 óráig tart. Értékeljük és köszönjük a gyermekek jövőjét építő
foglalkozást.
● Szeptember 14 -én tartjuk a következő rendes havi presbiteri gyűlést 12:30 pm órai kezdettel, itt a
templomban. Ez alkalommal Egyházkerületi tisztségviselők választására is sor kerül.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt és kávét, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Debreczeni Ágota adományozta.
Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos szeretetét. Az istentisztelet után a Női Kör egy rövid
megbeszélést tart.
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