
Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket,
mindazokat, akik eljöttek, hogy a közösen szervezett reformációs

istentiszteleten részt vegyenek.
Örülök annak, hogy mind a három magyar protestáns gyülekezet

testvérisége részt vállalt a szolgálatokból. Áldja meg az Úr az igét, a
prózai és az énekes szolgálatainkat.

GYÜLEKEZETI HÍREK

A délelõtti tisztelet után „mini” énekórát tartunk.

Délután 3-kor a Magyar Kultúr Központban: Megemlékezés az 1956-os
forradalomról. Aki teheti, jöjjön el.

Szeretettel köszöntjük Krisztina édesanyját, aki csütörtökön érkezett
Magyarországról. Reméljük, hogy gyülekezetünkben is jól érzi majd magát.
Hívjuk, várjuk, legyen itt Ákosékkal együtt minden alkalommal.

A héten nagy lépést tettünk a konyha felújítása terén. József
kezemunkáját nézzétek majd meg. Köszönjük a szép munkát, s köszönjük a
többiek segítségét is. Juditéknak sok extra feladatot hozott ez a hét, s még
majd a jövõ hét is.

A lakónk kiköltözött. A lakás rendbehozatalánál szívesen vesszük a
segítséget. Mielõbb szeretnénk új lakót találni.

A múlt heti gyülekezeti óránk döntései közül:
Az idei hálaadónapi gyûjtést az imaház épületének biztosítására

hirdetjük meg (ahogyan tavaly is ezt tettük). Az új ár egy évre 2545 dollár,
ami 16 százalékos emelkedést jelent.

A jubileumi évünk elsõ nagyobb ünnepélyére márciusban kerül sor. Az
Évközi gyûlésünkkel összekötve 100 éves jubileumot is tartunk. Az év
során többször is megemlékezünk az Úr megtartó kegyelmérõl.

Komputerem két hetes erõlködés után, végre, rendben van. Dorkó
(Karner) Marianne segítségével sikerült életre kelteni a halott hard drive-ot,
így az elveszettnek hitt file-okat is sikerült megmenteni.

Károlyi Gáspár imádsága

Mi Atyánk, Úristen! Végtelen kegyelmed
mostanáig híven, s gonddal hordozott.
Ha akarsz, még hozhatsz rám új holnapot...
- nem mehetek én el munkavégezetlen!

Míg a Könyv felséges rendeléseiddel
- beszélhetõ szókkal - lassan megtelik,
taníts Rád figyelnem, s várt reggelemig
nem hagyja úgy számat el panasszó, sóhaj.

Hadd lehessek áldás, mint ’hogy áldás nékem
minden, amit adsz majd, adsz most, s adtál régen.
Még a porszemecskén is fenséged látszik;

hogy is ne hajolnék földig meg Elõtted?
Áldom nagy hatalmad, s kérem az erõdet,
mely áthat mindent aleftõl omegáig.

Kiss Lehel

2007. október 28.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Bencze Ákos

10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Hit és cselekedet - Jakab 1:22-27; 2:14-18

Délután 6:00 közös REFORMÁCIÓS istentisztelet



AZ ESTE 6 ÓRAKOR KEZDÕDÕ

ISTENTISZTELET SORRENDJE

Kezdõ közös éneklés - vetített énekeket énekelünk

Kezdõ imádság, bevezetõ szavak - Herjeczki Géza helyi lp.

Szolgálatok a Református Egyház részérõl
A református énekkar énekel

Verset mond - Varga Katalin és Mikó Ibolya
A református énekkar énekel

Szolgálatok a Pünkösdi Gyülekezet részérõl
Igei bizonyságtétel: Kerekes Tibor lelkipásztor

- 2Krón 34:1-8

A baptista kórus énekel
Elég (Fejszés András verse) - Szinn Judit

A baptista kórus énekel
Tóthfalusi Kis Miklós imádsága (Kiss Lehel verse)

- Kovács Irén

Közös ének: Az egyháznak a Jézus (perselyezés)

Igehirdetés: Reformáció - 2 Királyok 23.
igét hirdet: Nt. Varga Ferenc református lp.

imádság: Lõrincz István pünkösdi lelkipásztor

Záró közös ének: Tisztítsd meg szíved Jeruzsálem népe!
Áldás

Az ének-zenei szolgálatokat a két gyülekezet karnagya:
Timothy Loszewski és Fûr Béla vezeti.

Az istentisztelet után szeretetvendégség
a lenti gyülekezeti teremben.


