Dec 7 2014
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
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Dec 7 2014
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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.
"Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a
szólásra, késedelmes a haragra. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne
csapjátok magatokat.” (Jakab 1, 19 és 22)
“ Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; But

be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.”
(James 1, 19 & 22)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 371: 1v. Végtelen irgalmú

Jászay László

- Előfohász
- Kezdőének: 151: 1v. Kegyes Jézus, itt vagyunk
- Főének: 180: 1-3 Isten, aki népedet bűnben, gyászban nem hagyod
- Bibliaolvasás: Jakab 1, 19-27
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 354. Megáll az Istennek igéje
- Alapige: Jakab 1, 19-22
Debreczeni András lp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
- Hirdetések
- Záróének: 425: 1-4v. Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
- Magyar Himnusz (346: 1v.), Székely Himnusz
- Áldás
- Kivonulás közben orgonajáték
Jászay László
■ Születésnaposok. Köszöntjük mindazokat, akik a decemberi hónapban ünneplik születésnapjukat,
nevezetesen: Bogár István, Jászay László, Malizia Tímea, Malizia Vince, Moser György, Pfeifer Etha,
Pfeifer Kim, Sallai Elvira, Szántó Ottó, Szántó Borika. „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 46-an vettünk részt, a perselypénz $347 volt. Isten iránti hálával köszönjük

mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére
Kiss Mária férje, Kiss Ákos 90. születésnapja alkalmából adományozott Isten dicsőségére.
Köszönjük szépen.
● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Szűcs Sándor, Szűcs Gabriella .
Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hozott: Mestyán Malvina a szülők és testvérek
emlékére, Pék Annamária, Demeter Klárika. Köszönjük szépen.
● Természetbeni adomány. Bejgli sütésre adományoztak: Bogár Ilona és István, Ackalitis
John, Dr. Kovács József Garage sale-re adományozott. 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: "Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok
ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4, 7-8)
■ Események – rendezvények
● M a tartjuk a Téli Piknikünket. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az istentiszteletet követő
piknikre/ebédre. Köszönjük szépen mindazoknak, akik a piknik munkálataiban részt vettek, valamint
adományaikkal támogattak. Részletes beszámolóval a piknikkel kapcsolatosan jövő vasárnap
szolgálunk.
● December 14-én tartjuk az év végi KÖZGYŰLÉST. A meghívókat kiküldtük, melyben a 2014-es
választók névjegyzékében szereplő tagjainkat hívjuk a gyűlésre.
● December 13-án lesz bejgli sütés a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében, rendeléseket
fogadunk az előtérben kihelyezett listára fel lehet iratkozni. E célból szívesen fogadunk adományokat.
● December 13-án lesz bejgli sütés a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében, rendeléseket
fogadunk az előtérben kihelyezett listára fel lehet iratkozni. E célból szívesen fogadunk adományokat.
● December 21-én, Advent harmadik vasárnapján lesz a Karácsonyi Ünnepély, amelynek végére a
Mikulás is meg fog érkezni hozzánk.
● December 24-én,
istentiszteletet tartunk.

Karácsony

szenteste (szerdán) 6:00pm órai kezdettel gyertyafényes

● December 25-én, Karácsony napján, a megszokott időben, 11:00am órai kezdettel úrvacsorás
ünnepi istentisztelet lesz.
● Nt. Fülöp Ernő, a Magyarkirályfalvi Református Egyházközség lelkipásztora adományképpen küldött
2015-ös falinaptárt. Nagyon szépen köszönjük. Aki a naptárakból vásárolni szeretne, kérem jelezze az
istentiszteletet követően.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni piknikre, melyre a süteményt ma, a Lorántffy
Zsuzsanna Női Kör szervezésében többen adományozta. Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos
szeretetét.
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