
 

Templomlátogatási szabályzat 2020 pünkösdjén, és az utána következő 

vasárnapokon (érvényes az újabb szabályozásig) 

 

• Pünkösdkor megnyitjuk a templomot, vasárnap (május 31.) 8.00-kor és 10.00-kor 

tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Pünkösd hétfőn (június 1.) 10.00-kor lesz 

úrvacsorás istentisztelet a templomban. Az alkalmakat továbbra is közvetítjük 

Youtube-csatornánkon, így azok is részt vehetnek, akik otthon maradnak. 

• Az úrvacsora előkészítése körültekintően, a higiéniai előírások betartásával fog 

történni. A bort kis műanyag pohárkákból vehetjük magunkhoz. Aki nem tud 

eljönni a templomi istentiszteletre, otthonában csatlakozhat az úrvacsorai 

közösséghez. (kérjük, aki így tesz, készítsen elő személyenként egy falat 

kenyeret, és egy kis pohár bort!) 

• Kérjük, a templomba mindenki szájmaszkban érkezzen, és az istentisztelet alatt is 

tartsa magán! A bejáratnál kötelező a kézfertőtlenítő használata. Az énekek ki 

lesznek vetítve. Saját, magunkkal hozott énekeskönyvet használhatunk. Az 

istentisztelet végén nem lesz kézfogás, és kérjük, mindenki ügyeljen a 

védőtávolság betartására! 

• A templomban egyszerre 60 ember vehet részt az istentiszteleten, a létszám fölött 

érkezők a gyülekezeti teremben, ill. ha szükséges, a kerti kisházban követhetik 

majd az istentisztelet közvetítését. 

• Gyerekistentiszteleti alkalmakat június 21-ig nem tartunk, onnantól nyári, 

ügyeleti rendben fogadjuk a gyerekeket. 

• A pünkösd utáni, nyári vasárnapokon 8.00-kor és 10.00-kor tartunk 

istentiszteletet a templomban, ill. élőben közvetítjük online a 10.00 órai alkalmat. 

• A hétközi alkalmakat további rendelkezésig nem tartjuk meg. Kivételt képez az 

ifjúsági csoport alkalma, mely megtartható a templomkertben. Egyelőre marad a 

csütörtöki online bibliaóra, és a keddi, zoom-os, beszélgetős bibliaóra. 

• A hivatali ügyintézés rendje is marad: egyelőre telefonon, és emailben lehet 

intézni a hivatalos dolgokat. 

• A hittantábort az előre tervezett, júniusi időpontban nem tartjuk meg. Terveink 

szerint augusztus végén tartunk 1-2 gyereknapot. Reménységünk, hogy a 

szeptember eleji, mátraházi gyülekezeti hétvégét meg tudjuk tartani, erről 

hamarosan tájékoztatást adunk. 

• Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy bár igyekszünk minden előírást szigorúan 

betartani, de 100%-os biztonságot nem tudunk nyújtani, így mindenki saját maga 

mérlegelje, hogy a templomban, vagy online kíván-e részt venni az 

istentiszteleteken! Kérjük, hogy legyünk egymás iránt megértőek, irgalmasok, 

együttérzőek, és fogadjuk el egymás döntését. A templom megnyílik, de nem 

megy mindannyiunknak ugyanolyan könnyen a nyitás, a visszatérés. 

 

Akár a templomban, akár a képernyőkön keresztül találkozunk, ünnepeljük nyitott 

szívvel a Szentlélek kiáradásának ünnepét! 

 

"Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." 

(János 4,24) 
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