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2020. JÚLIUS 19.

CEGLÉD-NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZETI ALKALMAK

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.

Kereszt. ének:

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

Derekas ének:

- Bibliaóra kedden 17.00 órától /Gyülekezeti Ház/.
- Kékkereszt Dömösi Kör alkalma 17-tól /Gyülekezeti Ház/.
- Toldy Ferenc Kórházban: Szünetel.

KERESZTELÉS (134:3)

Textus:

Lukács 13:6-9
PRÉDIKÁCIÓ
MI ATYÁNK, CSENDES PERC

- Nyugdíjas Szeretetkör/Ifi. terem/: Újra indult.
- Imaközösség: minden pénteken 17 órától /Gyülekezeti Ház/.

- ALAPÍTVÁNYUNK: HILD TEMPLOM ALAPÍTVÁNY
Alapítvány adószáma: 19176901-2-13; Számlaszáma: K&H
Bank: 10403129-49575157-50541002
ELÉRHETŐSÉGEK
Lelkész

Hánka Levente

Gondnok

Bertókné Lipők Brigitta

Hivatal vezető

Balázsné Takács Edit

T: +36/70-337-37-27
T: +36/30-451-59-54

ceglednagytemplom.ref@gmail.com
Weboldal : ceglednagytemplom.hu
Számlaszám: K&H Bank: 10403129-49575157-50491000

CEGLÉDNAGYTEMPLOMI
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
CEGLÉD 2700,
ISKOLA U. 1
Tel/Fax: +3653-311-340
Adószám:
19829623-1-13

264
IMÁDSÁG

- Toldy Ferenc Kórházban BIBLIAÓRA: Szünetel.

- Minden hónap utolsó szerdája: Presbiteri Bibliaóra 18 órától.
HIVATALI ÓRÁK: Hétfő-Péntek
9:00 -12:00

167:1,3

HIRDETÉSEK
Záró ének:

438:1-3,7
ÁLDÁS, HIMNUSZ

Lukács 13 6 Azután ezt a példázatot mondta: Egy embernek volt egy fügefája
a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált.
hozzáadás a könyvjelzőkhöz 7 Azt mondta a vincellérnek: Íme, három éve,
hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki,
miért foglalja a földet hiába? 8 De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még
ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, 9 hátha terem jövőre, ha
pedig nem, akkor vágd ki!

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap

ÜZENET
*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!

ANYAKÖNYVI ADATOK-HÍREK
Keresztelés: Burányi Hunor
Esküvő:
Temetések: Farkas Lajosné Füle Karolina 102 éves korában elhunyt
asszonytestvérünk temetése július 17-én 15 órakor volt az Öregtemetőben. A
család gyászában gyülekezetünk is vígasztalódást kíván, hiszen többen ismertük őt,
régóta egyháztagunk volt.
Botlik Mihályné Ványi Eszter 84 éves korában elhunyt asszonytestvérünk
temetése július 17-én 12 órakor volt az Öregtemetőben.
Tóth Sándor Mihály 76 éves korában elhunyt testvérünk temetése július 16-án 11
órakor volt az Újvárosi Ref. Temetőben.
Rózsavölgyi Sándor 31 éves korában elhunyt testvérünk búcsúztatója július 14-én
15 órakor volt a Kálvária Temetőben. A gyászoló családoknak Isten
vigasztalódását kívánjuk.
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 szerető családja.
Vasárnapi persely július 12-én:

40.550,- Ft

Szolgálattevő július 26-án:
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 szervezi nyári koncertjét.

