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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.
"Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme less: üdvözítő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2, 10 - 11)
“Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you
is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.”
(Luke 2, 10-11)
ISTENTISZTELET RENDJE
*Aki teheti, az istentisztelet alatt kialakult rendtartás szerint álljon fel. / *Those who are able, please stand.

- Bevonulás közben orgonajáték, 456: 1v. Szent vagy, szent vagy, szent vagy Jászay László
- Előfohász
- Kezdőének: 152b: 1-2v. Ím, bejöttünk nagy örömben
- Főének: 440: 1-2v. Csillagfényes éjszakán
- Bibliaolvasás: Lukács 2, 1-14
Demeter Andor ny.lkp.
- Prófétai imádság
- Apostoli Hitvallás
- Igehirdetésre készülve énekeljük: 489. Szívem csendben az Úrra figyel
- Alapige: Lukács 2, 10-11
Debreczeni András lkp.
- Igehirdetés
- Nagyimádság
- Az Úr imádsága
- Adakozásra való felhívás, közben a 65. Zsoltár 1v. énekeljük
- Hálaáldozat megáldása
KARÁCSONYI MŰSOR

- Ünnepi köszöntő
- Magyar Iskola műsora
- Jingle Bells & When the Saints go marching in
- Ének: Harang szól a kisfaludban
- Közös ének: 437: 1-3v. Csendes éj, szentséges éj

Debreczeni András lkp.
Papp Vanessa
közös
közös

- Mikulás érkezése, ajándékozás
- Hirdetések
- Záróének: 194: 1-3v. Dicsőség mennyben az Istennek
- 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, az adományozóinké a hálás
köszönet!
● A múlt vasárnap 29-an vettünk részt, a perselypénz $207 volt. Isten iránti hálával köszönjük
mindenkinek jószívű adakozását.
■ Adományok egyházunk megmaradására és szeretteink emlékére:
Nancy Hershburger, Vicsocseán Tamás és Emese, Szlávik Béla Karácsonyra, Trombitás Anikó
Isten dicsőségére adományozott. Köszönjük szépen.

● A tagsági díjat, az egyházfenntartó járulékot befizette: Krúdy Eleonóra $50, Jászay László
$50, Bíró Elvira $50. Köszönjük szépen.
● Természetbeni adományok: Kaprinyák Szerénke bejgli sütésre, Vágó Ilona magyaros
terítőket adományozott. Köszönjük szépen.
● Múlt vasárnap az úrasztalára virágot hoztak: Szlávik Béla. Köszönjük szépen.
■ Betegjeink. Imádkozunk szeretett testvéreink mielőbbi meggyógyulásáért: Berki Irénke, Bíró
Katalin, Dálnoki Babi, Kiss Ákos, Papp Gyöngyike. Ez alkalommal is Isten igéjének bátorító szavaival
gondolunk testvéreinkre: “Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot
hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak
szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves
esztendejét."(Lukács 4, 18-19)
■ Események – rendezvények
● December 19-én, tegnap volt a bejgli sütés a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör szervezésében.
Köszönjük Longauer Anikónak, hogy vállalta a sütés irányítását és köszönjük mindenkinek, aki a
tegnapi napon segített. Isten áldja meg életüket. A bejgliket mától kezdve lehet elvenni.
● December 24-én, Karácsony szenteste (csütörtök) 6:00pm órai kezdettel gyertyafényes
istentiszteletet tartunk.
● December 25-én, Karácsony napján, a megszokott időben, 11:00am órai kezdettel úrvacsorás
ünnepi istentisztelet lesz. Az úrvacsorára a kenyeret és bort Demeter Zsolt és Klárika adományozza.
● December 31-én Óévbúcsúztató istentisztelet 7:00pm órától és Szilveszteri Vacsora 8:00pm órától.
Az elmúlt évekhez hasonlóan adományokat fogadunk a Szilveszteri vacsora kiadásira. A szórakoztató
zenét Bujdosó Sándor szolgáltatja. Mindenki jelentkezését szeretettel fogadjuk.
● Szeretettel hívunk mindenkit az istentisztelet utáni kávézásra, kötetlen együttlétre, melyre a
süteményt ma, a Lorántffy Zsuzsanna Női Kör adományozta. A Női Kör vezetősége tisztelettel kéri
tagjait, hogy aki teheti, a 2015-ös évre a tagsági díjat fizesse be, köszönjük mindazoknak, akik ezt már
megtették. Köszönjük asszonytestvéreink áldozatos szeretetét, valamint köszönjük a szolgálatot a mai
szolgálatos presbitereknek, Moser Györgynek és Cseh Istvánnak.
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