Június 4. Pünkösd vasárnap 11.00

Pünkösdi istentisztelet gyermekek közreműködésével

A Pünkösdi Istentiszteletünk hagyományosan kapcsolódik az évenként
ciklikusan ismétlődő, megújuló felajánlkozásunkhoz.
Ez az egyházi tagságunkban realizálódik. A tagmegújítás, vagy tagfelvétel kicsit
szimbolizálja hittételünket is, hogy a megtérés sem egyszeri alkalom,
hanem újra és újra dönteni kell az élő Isten mellett.
A gyermekek házi muzsikálással és gyermeki bizonyságtétellel készülnek az
alkalomra. Forró imánkban hordozzuk ezt az „otthont választó” alkalmat!

MET Szegedi Egyházközség
Szeged – Mórahalom – Orosháza – Békéscsaba

Június 5. Pünkösd hétfő 18.00

Pünkösd hétfő a szabadban

Mórahalmon egy kellemes napot szeretnénk eltölteni, közös ebéddel,
meghitt beszélgetésekkel. Mindenkit szeretettel hívogatunk!
Június 10. szombat 16.00

Gyereknapi gyerekparti a Mátyás téren

És újra itt van az a délután, ahol önfeledten lehetnek a felnőttek is gyermekek!
Várunk mindannyitokat nagy-nagy játszókedvvel!
Június 14. szerda 18.00

Susanna Wesley Kör – 2017/6. Évadzárót tartunk, beszámolókkal,
fényképnézegetéssel. Vegyünk részt közös örömeikben!
Június 25. vasárnap 18.00

Deportálásra való emlékezés a szegedi vasútállomáson

Emlékezz! – Záchor! A biblia legfontosabb felszólításai közé tartozik. Imáinkban
hordozzuk!
Ha Ön jövedelemadójának 1-1 %-ról a javunkra döntene, tisztelettel köszönjük: egyházunk a
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) technikai száma: 0444, bankszámlaszáma:
OTP 11708001-20520380. Az Oltalom Karitatív Egyesület adószáma: 19010409-1-42
bankszámlaszáma: BBRT 10103805 -11414336-00000009.

1. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét Legfőképpen az igaz hitért! Hogyha jő a
végóra, mellénk álljon, Hazatérésre készen találjon! Szánj meg, Isten!
2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus légyen Mesterünk! El ne
hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat, Aki népének örökséget ad! Szánj meg, Isten!
3. Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd ízleljük édességedet, Tiszta szívből
mindenkit hadd szeressünk, Egyességben és békében éljünk! Szánj meg, Isten!
4. Ínségeinkben légy vigasztalónk, Halál ellen megbátorítónk! Össze ne hagyj
esnünk, ha ellenségünk Reánk jő, s romlást készít már nékünk! Szánj meg, Isten!
1. vsz.: XII. századi német ének; 2–4. vsz.: Martin Luther (1483–1546)

2017. június
579. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Wittemberg 1524 – Johann Sebastian Bach (1685–1750)

