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VASÁRNAPI
ÉRTESÍTŐ
Szept. 7 2014
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.
"Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk, és azt az evangéliumot
hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az
eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van.”
(ApCsel 14, 15)
“Men, why are you doing these things? We also are men, of like nature with you, and we bring you
good news, that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the
earth and the sea and all that is in them.” (Acts 14, 15)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 487: 1v. Ó, terjeszd ki, Jézusom
- Előfohász
- Kezdőének: 157. Nem vagyunk mi magunkéi
- Főének: 430: 1-3v. Imádkozzatok és buzgón kérjetek
- Bibliaolvasás: Apostolok Cselekedetei 14: 8-18
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 489. Szívem csendben az Úrra figyel

Jászay László

- Alapige: Apostolok Cselekedetei 14, 19-20
Debreczeni András lp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 482: 1-5v. Velem vándorol utamon Jézus
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
- 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 36-en vettünk részt, a perselypénz $249 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére:
Bíró Miklós és Katalin adományozott Újkenyér ünnepi úrvacsorára. Köszönjük szépen.

● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Debreczeni András $50,
Debreczeni Ágota $50. Köszönjük szépen.
● Természetbeni adományok. Szécsi István és Katalin VHS felvételeket adományoztak.
Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Vicsocseán Emese. Köszönjük szépen.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Hollai Irma,
Kiss Ákos, Pásztor Zsuzsa, Szécsi Katalin, Szécsi István Végvári Olga. Ez alkalommal is Isten igéjének
bátorító szavaival gondolunk testvéreinkre: "Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató,
hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.”(ApCsel 10, 34-35)
■ 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.
● Szeptember 14-én Potluckot tartunk. Mindenkit arra kérünk, ha teheti, hozzon magyaros ételeket és
hívja ismerőseit és barátait is erre a közös ebédre.
● Szeptember 20-án tartjuk az Őszi Vacsorát. A vacsorát Mosányi Erich ingatlan közvetítő
adományozza. Az ételt Berki Irénke készíti. A szórakoztató zenét DJ Gábor Levente szolgáltatja.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a következő adományi vacsoránkra. Jelentkezni a megszokott
módon lehet a meghívóban feltűntetett telefonszámokon.
● November 2-án, vasárnap, vendégünk lesz a HISTORICA zenekar, valamint Nt. Jakabffy Zsolt a
San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház lelkipásztora és kedves családja. A vendég
lelkipásztor Isten Igéjét fogja közöttünk hirdetni, amelyet követően a gyülekezeti teremben kerül sor a
Historica zenekar koncertjére és az 1956-os forradalomról való megemlékezésre. Erre az alkalomra
való tekintettel adományozást hirdetünk, aki teheti, adományával járuljon hozzá a vendégek méltó
fogadásához.

● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt és kávét, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében Bogár Ilona adományozta.
Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos szeretetét.
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