A karácsonyi ünnepek alkalmából levélben, vagy telefonon
köszöntötték az egész gyülekezetet a következõ testvérek:
Karner Mary, Korpás Magdolna, Jakab Bálint és családja, Enikõ
Stone-ék, Stejankó Ferencék, gyülekezetünk távol élõ (vagy beteg) tagjai;
Kulcsár Sándor szövetségi elnök testvér és néhány szomszédos magyar
gyülekezet lelkipásztora, külmisszionáriusunk Füredi Kamilla, Nyúl
Zoltán és Nagy Tibor jugoszláviai, Lovas András egykori detroiti
lelkipásztor;
Kish Ernõék, Biró Janka, Waltz Béláék, Krasznai Béláék, dr. Cserepka
Margit, Józsa Krisztina, Bancsov Károly testvérek és még többen, akikre
pillanatnyilag nem emlékszem.
Az istentiszteleten átadhatjuk a családi, vagy ismeretségi körbõl
érkezett köszöntéseket.

Pénteken este kántálni mentünk, rekord létszámmal. Kovács
Józseféknál gyülekeztünk, s ott kezdtük meg az éneklést.
Az útirányunk eleje így alakult: Héczei János, id. Fûr Béla és Korpás
Magda testvéreket kerestük föl, akik örömmel fogadták énekeinket. Ezután
egy kis éjszakai tévelygésre került sor, aminek a végén feladtuk a harcot,
nem találtuk meg Bógár Olga testvérék otthonát.
Herjeczki testvéréktõl telefonon kerestük föl énekeinkkel a távolban élõ
testvéreinket.
A nap hátralévõ részében eljutottunk még Erdõköziékhez, Pap Lajosékhoz és Fûr Béláékhoz. A végén csak abba kellett hagynunk az éneklést, de
csak egy napra, mert ma is, holnap is folytatjuk - az imaházban.
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,
aki bepólyálva fekszik a jászolban. (Lk 2:12)

Áldott karácsonyi ünnepeket kíván
a gyülekezet minden tagjának,
látogatóinknak, barátainknak
a lelkipásztor:

Néhány távol élõ testvérünket telefonon is felkerestünk énekeinkkel.

2005. december 25.

KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEINK
SORRENDJE
Vasárnap délelõtt: 10:00 imaáhitat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 karácsonyi istentisztelet
kórus
karácsonyi üdvözletek átadása
vers - Szinn Judit

Igehirdetés: Találtok egy kisgyermeket - Lk 2:1-20
Délután 5:00 Karácsonyi istentisztelet
közös énekek
a kórus énekei,
karácsonyi szolgálatok - versek, bizonyságtételek

Igehirdetés: Azért születtem - Jn 18:37-38

Karácsony 2. napján, délután 5 órai kezdettel
Istentisztelet, karácsonyi szolgálatokkal
Igehirdetés: Istentõl született - 1Jn 5:1-5
Karácsonyi közös énekeink: 282. Örvendj világ / 285. Ó, jöjjetek
hívõk / 278. Halld az angyali kar zeng / 281. Ó, csak egy jászolban /
288. Karácsonyfa a fák között / 283. Ó, Betlehem kis városa / 279.
Csendes éj

MAGNIFICAT
magasztald én lelkem az Urat
áldd
dicsérd
mert nem rejtette el magát
homályhoz szokott szemünket megnyitotta
az Örökkévaló:
szavával mindent Õ teremtett
Õ
a Mindenható hajolt le hozzánk emberekhez
magasztald én lelkem az Urat
Isten közelít hozzánk
ó boldog Mária
ó boldog Ember
boldog emberiség
hogy viseled majd el
hogyan bírod ki
hogy érted majd meg
(hogyan is érthetnéd meg?)
ó szegény Mária:
A MINDENHATÓ GYERMEKED LESZ
hogy atyánk
édes Atyánk legyen
magasztald én lelkem az Urat

További istentiszteleteink rendje az év hátralévõ
részében ez lesz:
December 28-án, szerdán a bibliaóra elmarad
Óév napján, 31-én, szombaton este 6:00

Óévi istentisztelet,
utána szeretetvendégség, tombola és játék - ping-pong verseny,
csoportos bibliaverseny.
2006. január 1-én, vasárnap

Újévi istentiszteletek - vasárnapi rendtartás szerint
délelõtt 10-tõl és délután 5-kor.

csodálatos karácsony:
ó áldott asszony
ó boldog Újszülött
éneklõ angyalok
ujjongó Isten
örülj hát ember!
magasztald én lelkem az Urat
áldd
dicsérd
Herjeczki Géza (1980)

