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LITURGIA 
Vasárnap de. Istentisztelet 10 órakor a Nagytemplomban. 
Gyermekmegőrzés van istentiszteleti idő alatt az egyházi 
ingatlanok területén 7 fős csoportokban. Gyülekező az iskola „B” 
épületének udvarán. Eső esetén Gyülekezeti teremben. 

- A reggeli áhítatok minden hétköznap, ½ 9-től az Ifjúsági 
teremben. 

- Bibliaóra kedden 17.00 órától /Gyülekezeti Ház/. 

- Kékkereszt Dömösi Kör alkalma 17-tól /Gyülekezeti Ház/. 

- Toldy Ferenc Kórházban: Szünetel. 

- Toldy Ferenc Kórházban BIBLIAÓRA: Szünetel. 

- Nyugdíjas Szeretetkör/Ifi. terem/: Újra indult. 

- Imaközösség: minden pénteken 17 órától /Gyülekezeti Ház/. 

- Minden hónap utolsó szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától. 

HIVATALI ÓRÁK: Hétfő-Péntek      9:00 -12:00 

- ALAPÍTVÁNYUNK: HILD TEMPLOM ALAPÍTVÁNY 

Alapítvány adószáma: 19176901-2-13; Számlaszáma: K&H 
Bank: 10403129-49575157-50541002 

CEGLÉD-NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZETI ALKALMAK 

E L É R H E T Ő S É G E K  

L E L K I  A L K A L M A K  

Máté 18:21 Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az 
ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? 22 Jézus így válaszolt: Mondom neked, nemhogy hétszer, 
hanem még hetvenszer hétszer is. 23 Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta 
számoltatni a szolgáit 24 Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal volt 
adósa. 25 Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit 
és mindenét, amije van, és úgy fizesse meg. 26 A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett: Légy 
türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. 27 Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és 
elengedte az adósságát. 28 Amikor azonban kiment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki száz 
dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! 
29 Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom majd neked. 
30 De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. 31 
Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami 
történt. 32 Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden 
tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. 33 Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, 
amint én is megkönyörültem rajtad? 34 És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti 
neki az egész tartozását. 35 Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem 
bocsátotok, mindenki az ő testvérének. 

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N Y A K Ö N Y V I  A D A T O K - H Í R E K  

Keresztelés: Csorba Boróka Panna, Csorba Benedek, Bӓhr Katica, 
Jónás Martin Alex,  

Esküvő:  

Temetések: Farkas Lajosné Füle Karolina 102 éves korában elhunyt 
asszonytestvérünk temetése július 17-én előre láthatólag 15 órakor lesz az 
Öregtemetőben. 

Emlékharang: Juhász Sándor 20 éve elhunyt emlékére szóltak 
harangjaink július 07-én 11 órakor. Hosszú évekig volt Presbiter és Temető 
gondnok. Emlékezik rá: fia, menye, unokái, dédunokái. 
Magyar Pál 9 éve elhunyt emlékére szóltak harangjaink július 8-án 7 
órakor. Emlékezikrá családja. 

Vasárnapi persely július 05-én:                                         41.280 ,- Ft 

Szolgálattevő július 19-én:                                         Nt.  Hánka Levente 

*KÖNYVÁRUSÍTÁS: Istentisztelet előtt és után lehet 
megvásárolni a könyveket. 
*Egyházfenntartói járulékaink éves díja: 
Presbiteri: 15.000,-; Aktív dolgozók: 12.000,-; Nyugdíjas, diák: 
6.000,-;  Számlaszám: K&H Bank:10403129-49575157-50491000 
* A GYERMEKFELÜGYELET SZOLGÁLATÁT szeretettel 
ajánlom minden gyülekezeti tagunk figyelmébe, aki szolgálatot 
szeretne vállalni.  
* SZOCIÁLIS ÉS MENTÁLHIGIÉNIÁS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS; 
ügyfélfogadás minden csütörtökön 9 órától 12 óráig a Lelkészi 
Hivatalban. Érdeklődni Kökény Klára kapcsolattartónál lehet. 
* Női Bibliaiskola következő alkalma 2020. július 20-án hétfőn 17 órától a 
Cegléd- Nagytemplomi Református Egyházközség Gyülekezeti Házában, női 
gyülekezeti tagjaink számára. A témák alapja Végh Tamás: „Jézus Krisztus 
tulajdona vagyok” című könyve. 
* Augusztus 15-én szombaton 18:30-kor a Gyülekezeti Házban Rokforrás 
zenekarunk tervezi nyári koncertjét. 
 

Ü Z E N E T  

*Gyülekezeti körlevél az istentiszteletek újraindításáról 
Elnökségének ajánlása alapján a következő szabályok betartására kéri a 
testvéreket:  
• az istentisztelten résztvevők létszámát (300) főben maximalizáljuk. 
• az istentiszteletre érkezők a Szabadság térre néző ajtón, valamint a 
Templomkert felőli hátsó ajtón léphetnek be a templomba, hogy elkerüljük a 
csoportosulást a bejáratnál. 
• a belépéskor kézfertőtlenítőt biztosítunk. 
• az istentiszteleten kizárólag szájmaszkkal, sállal vagy kendővel eltakart 
arccal vehetünk részt.  
• a templomban is tartani kell a jogszabályban meghatározott 1,5 méteres 
védőtávolságot más személyektől, ezért presbiterek és munkatársak fognak 
segíteni az ültetésnél, valamint kérjük, vegyék figyelembe a padokra 
kihelyezett énekeskönyveket, amikkel jelezzük a személyek, családok közötti 
betartandó biztonsági távolságot! 
• családtagok és egy háztartásban élők természetesen ülhetnek egymás 
mellett. 
• a perselyek szokásos módon a kijáratnál és a padsorok végében vannak 
elhelyezve. Kérjük használjuk mindegyiket, hogy elkerüljük a csoportosulást. 
• az istentisztelet ideje alatt gyermekfelügyeletet tartunk maximum 7 fős 
kiscsoportokban. Kérjük, hogy a Református Iskola B épületének udvarában 
gyülekezzenek a gyermekek. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekfelügyeletre 
ne menjenek be! 
• hírlevelet nem oszthatunk ki a járvány ideje alatt, a kijáratnál mindenki 
elveheti a perselyek mellől az aktuális nyomtatványt. 
• a 65 éven felüliek számára külön részt jelölünk ki a templomban, 
amennyiben nem egy családhoz tartoznak, vagy ha igénylik. Kérjük idősebb 
testvéreinket, hogy a szószéktől jobbra található padsorokban foglaljanak 
helyet! 
• továbbra is azt javasoljuk, hogy a 65 évnél idősebb testvérek otthonukban 
az internetes és televíziós közvetítés segítségével kövessék az 
istentiszteleteket. 
• a templomban az istentiszteleti alkalmak között a szellőztetésről 
gondoskodunk. 
Köszönjük a testvérek türelmét és kitartó imádságát a veszélyhelyzet 
idején.    Isten áldását kérjük a testvérek életére! 


