
 

 

Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Akik szabadításodra vágyódnak,  
hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr! De én elesett és szegény vagyok, siess hozzám, Istenem!  

Te vagy segítségem és megmentőm, Uram, ne késlekedj! (Zsoltárok 70,5-6) 
 
 

 

Újra együtt Isten előtt! 
 

 
Istentiszteleti időpontok 
Istentiszteleteket vasárnap 8 és 10 órakor, valamint csütörtökön 18 órakor tartunk.  
Továbbra is élőben közvetítjük a csütörtök 18 órai és a vasárnap 10 órai istentiszteleteket.  
Rendelkezésünkre állnak a termek, valamint jó idő esetén az udvaron is lehet tartózkodni. 
 

Gyermekmegőrzés 
Június 6-tól a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők 1-3 éves gyermekeit várjuk a 
gyermekmegőrzőbe.  
 

Gyermek-istentisztelet  
Óvodás gyermekek részére 8 és 10 órakor. 
Alsó és felső tagozatos iskolások részére 8 órakor összevontan, 10 órakor két korcsoportban. Az egyik 
alkalom felvételét a külföldön élők számára vasárnap délutántól elérhetővé tesszük a YouTube-on. 
 

Gyülekezeti csoportok  
A gyülekezeti csoportok vezetőikkel egyeztetve indítják újra az összejöveteleket.  
Részvétel csak védettségi igazolvánnyal lehetséges, ezt a csoportvezetőknek be kell mutatni.  
Kérjük az óvatossági előírások betartását (maszk, távolságtartás, kevés éneklés, stb.).  
 

Iratmisszió 
A szokásos nyitvatartási rendben, vasárnap a 8 és 10 órai, és csütörtökön a 18 órai istentiszteletek 
előtt és után, valamint hivatali időben.  
 

Konyha továbbra is zárva 
 

Lelkészi hivatal  
Nyitva tartás: kedd 9-11-ig, csütörtök 16-18-ig, vasárnap 9-10-ig. 
Hivatali ügyintézés elsősorban telefonon (+36 1 356-4019), vagy a gyulekezet@refpasaret.hu e-mail 
címen, és ha megírják a telefonszámukat, felhívjuk. 
 

Fenntartói adomány 
A persely és egyházfenntartói adományunkat istentiszteletek alkalmával és hivatali időben, valamint 
bankon keresztül is fizethetjük, a közleményben „persely” vagy „fenntartás” megjelöléssel. 

 

Részvételi rend 
Kérjük az aktuális járványügyi szabályok betartását! Az alkalmakon csak maszkban lehetünk,  
használjuk a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítőket, kerüljük a szorosabb kontaktust.  
Kérjük, mindenki saját énekeskönyvét hozza, a templomi énekeskönyvek nem lehetnek használatban. 
 

Nehéz helyzetben lévő gyülekezeti testvéreink, ha segítségre szorulnak, kérjük, jelezzék. 
Imádkozzunk otthoni csendességünkben a járvány megszűnéséért, a betegekért, az egészségügyi 
dolgozókért, népünk ébredéséért. „Nyújtsd ki kezed gyógyításra...!” (ApCsel 4,30a) 


