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DÉLELŐTT: ISKOLA

08.15 – Köszöntés, imádság, eligazítás

08.30 – Énektanítás (ismétlés: Találkozni jöttem…, tanulás: Isten hív…)

08.40 – Csoportbeosztás, figyelmeztetés a vetélkedőre

08.45 – Igei üzenet az 5-9 osztályosoknak
Közben rajzok elkészítése az 1-4 osztályosoknak

09.15 – Igei üzenet az 1-4 osztályosoknak
Közben igék kiírása és jelenetek begyakorlása az 5-9 osztályosoknak

09.45 – Ügyességi vetélkedő öt helyszínen: kötélhúzás, vizeslufi, összekötött láb,
abroszfordítás, kanalas labda

10.45 – Énektanulás (ismétlés: Isten hív…, tanulás: Annyi mindent…)

11.00 – Méta + Keresztyén könnyűzene

DÉLUTÁ�: MŰVELŐDÉSI HÁZ

17.00 – Köszöntés, eligazítás

17.15 – Vetélkedő: tesztírás az igei üzenetből, jelenetek előadása, rajzok bemutatása

18.00 – A tanult énekek eléneklése

18.15 – A HIT HAT! együttes zenés evangelizációja

19.00 – Záró imádságok

Kilenc csoport:

1. Szeretet
1-2-os fiúk – 22

2. Öröm
1-2-os lányok – 19

3. Békesség
3-4-es fiúk – 23

4. Türelem
3-4-es lányok – 25

5. Szívesség
5-6-os fiúk – 18

6. Jóság
5-6-os lányok – 21

7. Szelídség
7-8-9-es fiúk – 22

8. Hűség
7-8-os lányok – 16

9. Önmegtartóztatás
9-es lányok – 22
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Kedves Szülők, �agyszülők, Családok!
Sok szeretettel várjuk önöket a Buzitai Római Ka  to -
li kus Plébánia és a Felsőlánci Református Lel ké szi Hi    -
va  tal által szervezett „Hit-nap” rendezvényre.

A Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alap iskolában
hétfőn, 21-én sorra kerülő  délelőtti programok után

visszavárjuk Önöket gyermekeikkel együtt
a Buzitai Mű velődési Házba 17.00-tól.

A gyermekek egy érde kes vetél kedőn mér  hetik össze
tudásukat és te het sé güket mindannyiunk örömére,
ezután pedig A HIT HAT! ke resztyén könnyű ze nei
együttes tart zenés evangélizációt 19.00-ig. 

Ingyenes buszjárat indul HIT-�AP felirattal, 16.30
után lehet várni Hím ben, Felsőláncon, Alsóláncon

és Restén a buszmegállókban.
A végén haza is szállít mindenkit!

Kérjük jöjjenek el, és hozzanak másokat is!

Gergeľ Péter Kása Gergely
római katolikus plébános           református lelkipásztor

Meghívó
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Itt vagyok, Istenem!

1. Találkozni jöttem Veled, Istenem,
Te jól ismersz engem, és kitárom a szívem.

Itt vagyok Istenem, vizsgálj meg engem!
Itt vagyok Istenem, leteszem életem.

Itt vagyok Istenem, hogy halljam hangodat.
Itt vagyok Istenem, hogy tegyem akaratodat.

2. Vágylak megismerni téged, Istenem,
Szentlelkedben járni és élni szüntelen.

Isten hív!

1. Isten hív, te el ne küldd, Ő látja sorsodat,
Ne küldd el, ha igéje mélyen a szívedbe hat!

Lásd Ő szeret, még így is szeret, elveszi bűneidet!
Múltad Övé, új életért jöjj, és add át szívedet!

2. Ne küldd el, mert az idő eljött,
hogy megragadd,

Ne küldd el, a lét tűnő, s mint a szél elsuhan!

3. Mondj igent, mert hőn szeret,
és meghalt, hogy te élj,

Mondj igent, Ő célt mutat, életed értelmét!

3. A hit ereje

Hit nélkül sehova se juthatsz el,                       
Hit nélkül messze van az ígéret,

Hit nélkül nem tetszel az Úrnak sem,                   
Sose tudod meg, hogy mi a lényeg!                    

Hit nélkül sehova se juthatsz el,                       
Hit nélkül messze van az ígéret,

Hit nélkül nem tetszel az Úrnak sem,                   
De a hit erejével bármit elérhetsz!  

1. Ábrahám hitt Isten szavának,
övé lett az ígéret,      

Noé mindent elhitt Istennek,
és egy bárkát épített. 

2. A hit hatalma hegyeket mozdíthat,
és a folyók megállnak, 

A hit beszéde csodákra képes,
és betegek felállnak.
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Te mire figyelsz?
Mi neked a fontos?

Tévé, számítógép, sport, divat, diszkó?
És ha nincs áram, egészség, pénz?
Akkor mi marad az előbbiekből?

Tényleg ezek a fontosak?

Amikor továbbhaladtak, Jézus betért egy faluba,
ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.
Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az
Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig tel  -
jesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért
előállt Márta, és  így szólt: „Uram, nem tö rődsz
azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szol-
gálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!” Az Úr
azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok min-
denért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre
van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó
részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”
Lukács 10,38-42

De keressétek először az ő országát és igazsá -
gát, és ezek is mind ráadásul megadatnak

nektek. Máté 6,33

Az odafennvalókkal törődjetek, ne a
földiekkel. Kolossé 3,2

Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
János 15,4

Mert én új eget és új földet teremtek!
Ézsaiás 65,17

A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is;
de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad

örökké. 1János 2,17

Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek
hiába valóságra, a te utadon éltess engem!

Zsoltárok 119,37

Szeretem azokat, akik engem szeretnek, meg-
találnak engem, akik keresnek – mondja az Úr.

Példabeszédek 8,17

Egy a fontos: Isten úgy szeret téged, hogy Jézust,
az Ő Fiát büntette meg halálosan a te bűneid miatt.
Így neked már megbocsát, és örök életet ad, ami
akkor kezdődik, mikor ezt elhiszed!


