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) Békesség

tizenet

Miért lett lsten emberre'] Karác.._'n} léril egét. annak titkát, az
egész keresztyén oronrr'izeneiet suln'lnlásan eg} igeverssel ki lehet
féjezní, miszerint: ..rigr -i--j''c'",'r l'li.,i tl l'ilágot, hogy az o
egysziil tt fiat adta, ht'tg. ir.; -' -;".i..r iii .- cibenne el ne yesszen,

hanem cjrcjk élete legy'ett rJn -]. 16r. \z ember számára szinte
felfoghatatlan, hog1-ntierr adta Isten az Ö Fiát. \-agy inkább, hogy
miért lett Isten emberre' Kerdeztek ezt az elrnult évszádokban
komoly gondolkodok. lrog1 nliert lert Isterr errrberré. Miért a7ázta

meg magát ennyire a nrindenseg Ura'l \Iiért jott a világ teremt je,

mindeneknek gondr ise1ote ebbe a mi nr'omoroságokkal teli
világunkba? Miért éppen ugl. eg} istállo Sotétjében, a jászol
mélyében? Miért éppen Betlelrenrberr? Miért lett lsten emberré,
miért oltotte magára a mi en'rberi testunket, annak minden
nyrigével, problén-rájár al. gondjail al és oromeivel?
Felfoghatatlan a szán-iunkra. hiszen mi ernberek nagyon is tudjuk,

hogy mivel 1ár ez a t-Óldi élet. s elgorrdolhatjuk' hogy az elso

karácsony korában mivel járhatott, és mennyivel t bb kényelmedenségben. gondban. teherben, fájdalomban volt
része az embemek. És az Isten mégis emberré lett' S bár a feh etetl kérdés t'eloldására Számtalan választ lehetne

adni, sok-sok b lcselkedcit lehetne idézni- de egyetlen, mindent osszeibgo. és mindent kifejez válasz az, ami a

jánosi igében is benne van: mert g!'szereÍe Isten a világot. I nfunk érzett szeletete miatt lett Isten emberré.

Ezért van karácsony' s a karácsony mindig enol tanirskodik, hoe1 a nindenség Ura, a királyok Királya szeretl az

embert minden biine' minden vétke. g}'arlo természete ellenére is. Szeret nrindenkit kivétel nélktil, szeretÍ az aggot

és aZ iljsziilt'ttet, szereti az eroset és szereti a gyengét, szereti a tértit és szereti s not, szeret mindnyájunkat és ezért

lett Ö emberré. Nem a tiiLrrd klo csillagén. az angyalok karáén. a rnenn1'ei híradásért, de még csak nem is a
karácsonyfáért, a gyermeki szavalatért. aZ tinnepi vacsoráén. s nenr ezekért r'an' karácsony, hanem mert aZ ]sten

szeret benniinket és ebb l a szeretetébctl t_akadoan adta értiink eg} sztilon Fiát az Ur Jézus Krisztust.
Örvendetes ez a Íény, on'endetes. hogy aZ Isten érettiink is emberré ]ett. Azonban az ige nem csak azt

mondja el, hogy ílgy szerette Isten ezt a r ilágot, hogy az Ö eg1'sziilon Fiát adta' Ha csak ennyi lenne és az igevers

nem fo|ytat dna tovább, akkor mit se számítana, hogy egrszer r alamikor. réges-régen valaki Betlehemben

megsziiletett. Mit se számítana mégha istáll ban, csodas égi -jelek kíséretében sztiletett is meg. Lehet, hogy
tényként elfogadnánk, vagy egy szép torténetként elolvasnánk. de az élettink n mit Sem változtatna. De az igének

van folytatrísa is, miszerint: hogy aki hisz <ibenne, el ne vesszen. hanern rok éIete legyen. Es ezen van a hangs ly.

Aki hisz Óbenne el ne vesszen. hanem orcik élete legyen. Addig. arnig r a]aki csak az ige elso felét fogadja el,

vagls azt, hogy Isten elktildte a Fiát és az Úr Jézus emberré letr. ahog)'an rr-rondani szoktuk, a kis Jézuska
megszÍiletett, addig nem tÓrténik semmi. Vagyis addig megtinnepe]hetjiik a karácsonf, de nem'ériink vele

semmit. Addig minden évben feldíszíthedÍik a karácsonyíát. ajándékokat osztogathatunk és iinnepi vacsorát
készíthetÍink, azonban az iinnep elmrtltával nem tÓrténik élettinkben senrmi. és nem ]esz a mi életiinkben értelme

annak, hogy Isten fia emberré lett, hogy azon az elso karácson1on nregsztiletett' A lényeg az igevers második
felében van, vagyis azon' hogy ezt a karácsonyi gyermeket fogad_iuk el. higg1ilnk benne, lássuk meg benne

Megvált nkat, Isteniintkel val kibékít nket. Az ige azt mond-ta. hog1 aki hisz obenne' vagyis, aki hisz a

megsztiletett Jézus Krisztusban, aki elfogadja, befogadja Ót az nem tbg e1reszni. azt ahal'ál sem tudja legyozni,
amak rÓk élete le sz-Ezt maga az |sten kínálja nekiink. Ezértlett az lsten embeffé' ezért lett és ezért van ez évben

is karácsony, hogy lássuk meg mennyire szeretett minket aZ Isten. láSsuk meg Jézus Krisztusban megvált nkat,

higgyiink ibenne és akkor r k életiink lesz.
Csodálatos a karácsonyi t rténet, Kdsztus megsziiletése- a pásztorok és b lcsek kisded el tti h dolata, s

val színiíleg csodálatos lesz a mi karácson1unk is, a templom csendje. csodálatosak lesznek a felcsendiil
karácsonyi dicséretek, aZ otthoni feldíszített karácsonfák, s csodálatos lesz az iinnepi hangulatba Ólt z tt világ.

Azonbart az igazi karácsonyi csoda átéléséhez az kell, hogy mindezeken tullátva higgytiLrrk abban, aki Szeretett éS

aki ma is szeret benniinket, aki gyermekké lett éretttink, higg1ilnk és eletiink urának fogadjuk el a megsziiletett

Isten Fiát, az Űr Jézus Kdsztust. Ne csupán karácsony három nap-iára. de Íbgadjuk el mindenkorra. Fogadjuk el
aa, aki rigy szerett e ezt a világot, hogy az Ö egysziil tt Fiát adta. hog1 aki hisz obenne el ne vesszen. halem rÖk

élete legyén. Ezt kíná|ta az Úr az elso karácsonykor a pásztoroknak és bolcseknek, ez elfogadás és befogadás

lehet Sééét kínálta tanítványainak' ézt kínálta az ta milli és millio embernek megannyi karácsonyon és mégtiibb
hétk<imápon, és ezt kínálja ma nekÍink is, adja szeretetét, egysztilon Fiát. a nlegmaradást, adja az r k életet. Igy

tinnepeljtink hát orommel ezen a karácsonyon! Hgdhdzi Tamás
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ttirmezei |Erzsé6et:

Ádventi emté{

Ha már lehullt a h
s fekete foldtinket befodte,
hogy' száI|ott gyermekálmok ropte
a fényes ég felé,
az égt tr n elé...

De Téged nem taláIt meg.
Az égt gyermeket kereste,
akir 1' haleszá]rl az este,
csodálatos mesék borulnak,
vágyt l égo gyermekszívekre.

Az égi gyermeket kereste
és nem ta|á|t rád, nem ismert meg...
Hiszen Te nem Vagy tobbé gyermek.
Szétfoszlottak a régt álmok,
meghaltak a mesék.

A karácsonyfa lángjait
oltogatták hideg szelek...
Még mindig nem ismertelek.
Sok évbe telt, s ha Te nem jossz elém,
Megvált m, Uram' Messiásom,
ma Sem ismerlek én.

H.áIa neked, hogy megkerestél.
o, most már van karácsonYoffi,
s ádventi nagy csodavárásom.
Megcsaltak mind arégt álmok,
de benned nincs csalatkozásom.
Benned mindenem megtalálom.
A val ság szebb, mint az áIom.

Fti{e Laios:
I{arácsoryi dorydrgés

Mint Betlehem, zsirfolt a város,
me gszáIlta tenger ide gen.

IJram, szállásra hol találsz most,
nem maradsz-e a hidegen?

Szívem istáll jáb a, amely
szá|Iást csak barmoknak adott,

térJél be hát! Számodrayan hely:
taláIsz egy csendes jászlat ott.

Csill arannyal, drágak vel
nincs ékesítve ez aház.

Mégis, ne rettenj vissza t le,
ha szénát, pozdorját taláIsz.

Ha nem lehet mélt Tehozzád,
Kinek egek orvendenek!

Lásd, eZ vagyok, így térj be hozzám,
hozd el szívembe fényedet!.
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Kedves Testvérek, szeretettel
Karácsony tinnepére késziilve !

koszonteiek Benneteket Advent rrap_jaiban. Jézr-rs sztiletésének, a Szent
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Karácsony nemcsak a

Szeretet r-innepét jelzi, hanem azt

is. hogy' ujra magunk mogott
lragrtr-rnk egy évet. Ha
r isszatekinttink
eg1'házkozségtink elmirlt

.:::

eszembe az énekkarunk sok szép, élményszámba
Ko szone t az áIdozatos munkáj ukért !

esztetrdejére, azt gondolhatjuk,
ta1án semmi kulonos dolog nem
tortént. de mégis., események
sokasága jelzi, hogy gyi.ilekezeti
életunk mozgalmas és hatékony
r-olt' A hitéletnél maradva
érdemes megfigyelni a gyerekek
jelenlétét a gytilekezeten beliil,
hogy milyen nagy számban
vannak jelen, s milyen sok
programon taláIkozhatunk

'''': % veluk. Örom látni oket egy-egy

w' bemutat eloadáson, egy-egy' unnepségen! Az eloadásr l jut

meno fellepese. trlelr egész kozosségtink oromét szolgáIja.

-*T-

Van egy nagy létszámmal mríkijdo idosek klubja. t-nel1 csopott eg}'tittléte, fiatalos lendiilettel zajl

programjaik igazi k zosséggé kovácsolják gyíilekezetiinket ' Ide tanoznak még a nagyszerííen el készített

li'áau 
'ot, 

át'ol a tanulságos látnival k mellett áhitatokon igehallgatással és koz<js énekléssel adunk há1át

Istentinknek. Ezeknek a

tevékenységeknek a szeryezéséhez
nem kis fáradság és ido szukséges,
amit nem sajnált a cél érdekében a
lelkész házaspár és kozvetlen segítoi'
Örtiltink neki, hogy munkájukkal
számunkra maradand t alkotva
tovább vezettek minket a hit uq án !

Koszonjtik ezt Nekik!

A hitélet mellet
egyházkozségtink feladatai kozé
tartoz1k a Szociális Szolgáltat
Kozpontban a gondozottak ápolása
és segítése is' melyet nagy
odaadással és szakértelemmel
végeznek az tntézmény dolgoz i.

Isten áIdása legyen munkájuk
jutalma!
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osszegezve Íehát, ha ktil n s eseménl'ek nem is voltak életÍjnkben, de feladatok' tevékenységek
b ven akadtak, melyet hríséggel és szeretettel hajtonunk végre. A presbiteri testii1et tagiai is szorgalmasan
végezték a rájtlk bízott feladatokat, a folyamatos éS za\ artalan miík dés érdekében.

E,gy nemrég hall ott tdézettel szeretném
minden tagjának:

,,Ahol gyrilolet van, oda
szeretet keniljon,
Ahol sérelem Van' oda
megbocS ájtás,
Ahol széthízáS, oda
egyetértéS.
Ahol tévecés, oda
igazságot,

Zan1l gondolataimat, rizenetként kiildve egyházkozségtink

Ahol kétség, oda
hitet,
Ahol kétségbeesés, oda
reményt,
Ahol sotétség, oda
világosságot,
Ahol Szomorliság, oda
oromet kívánok!''

A presbitérium nevében is kívánok dldott, meghitt kardcsonyt és békés, boldog j esztend t!

Pnpp Sdndor, f gondnok

sffiffiwffi
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A Szolgáltat Kiizpont 2018-es éve és eseményei

2018-as év is eseményekben és élményekben dirs év volt a Kozpt-rttt szanrára. az alábbiakban

szeretnék errol beszámolni, a teljesség igénye nélktil:

Az otthonban ttirtént:

Máté varázsolta el lak inkat és vendégeinket meselTlondásár a1.

szor ako ztatták éIo zenet mu s o rukkal

szeretettel

Rendszeres programj aink:
minden hétfon é' pénteken Tiszteletes aSSZon}'. kedderi és cstitoftokon Albert Zoltánné

Fruzsina tart foglaIkoztatást a lakoinknak
Istentisztelet pedig minden szerdán 9.00-t 1 yan aZ intéztrlérlr'ben

A Klubosok élete:

programok: Február 9-
én Farsangoltunk és

aZ Id sek napját is
megtartottuk
november 15-én
éIozenei kísérette1

alkalommal
voltunk az Operett
színházban, április 1-

én a Luxemburg
Gr fját és a Mátra
mrizeumot néztr-ik

ffieg' okt ber 1] -én kirándulást szervezttink Budapestre. trlelr során nregnéztuk a Mátyás
templom ot, a Seuso-kincseket és haj káztunk a Dunán.

alkalmakon gy g}.tornára is Van lehetoség a tog1alktlzás utátr. r-nelyre nagy szeretettel

várunk minden kedves klubtagot!

IJá'zi segítségnyrÍj tás :

A szolgáltatás két elembol á11:

A szociális segítés foleg a bevásárlás és a kozvetlen konlr ezet rendben tartásár | sz l, mig a

személyi gondozás a fenti dolgokon kívtil, a komolyabb gondt-rzási és ápolási elemeket is magába

foglaljá. Gondoz ink j 1 képzeÍt szakemberek, akiknek a rrlr"rnkáiát és segítségét jo sziwel ajánlom

az egyházkozség taEai számára!
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Jelz rendszeres házi segítségnyrÍjtás :
100 késziilék ál1 rendelkezéstinkre, melyeket ki is adtunk a teleptilés lakosainak' az elmult egy
évben eddig 47 riasztásra kellett kimenni a dolgoz knak, koztiltik volt életmento intézkedés is.
Bízunk benne, hogy a szolgáltatás biztonságot és nl'ugalmat ad az igénybevev k számára!

Dolgoz k élete:

évben is a kiizfoglalkozatás keretében

dolgoz ival

tetore és a Sikl si várba is felmenttink
novemb er 2 1- én csap atépíto bowling-ozá s on vo ltunk
december 9-én nyugdíjba ment Adomán Lászl né konyhai dolgoz nk. Nagyon hosszir,
boldog és egészségben eltoltott nyugdíjas éi-eket kívánunk neki!
December 74-én dolgoz i karácsonyi tinnepséget taftunk

Támogat szolgálat:
Szállítási és gondozási feladatokat végzrink tor,ábbra is,
fogyatékossági ellátásban (vakok személr i j áradéka, FoT,
részesÍilnek. A gondozási feladatok kozott \ an a feltigyelet
feladatokban val segítségny jtás is térítésmenteSen'
Továbbra is hívhato ezen a telefonszámon:0 _30/834_0500

azok számára, akik valamilyen
emelt osszegtí családi p tlék)
biztositása mellett a háztartást

furdoszoba
két fozotist
tntézményi

Boldog Új

E'bben az évben is igyekeztiink néhány szobát és irodát rendbe tenni, felirjítani, egy
teljes felríjítása is megtortént. Néhány ablakot sikertilt kicserélntink, a konyhára
vásárlása van folyamatban, ami a 2019-es évber-r már rendelkezéstinkre fog állni, az
világít testek takarékosabbra cserélése is megtor-tént.

Az intézmény el|átottai és dolgoz i nevében Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
Esztend t kívánok az egyházkQzségminden kedr es taEának!

Katondné Becsi Be ta
tntézményvezeto
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Ismét ezt a címet választottam a Karácsonyi gondtl1;rt::::'. ;-e' \lint látjrrk, 1assan ismét

eltelik egy év és az j f téri adventi koszorrin a harmadjk -lre::'.., k".1-'csolodik fel, jelezve az

adventi felkésziilés lelkesedésJt a gondolatainkban és a szír iirrkb::''. Flqr e]t]reztetr'e a megállás és a

visszatekintéshajland ságáraésfontosságára,a20l8-asérnlul..:'.:-té:leseiokán'

Az Advent id<jszaka most is, mint mindig magáttil ilr:.li:. 1rogr a íelké-sztités jegyében

évzfu onvizsgéltutot tu.trunt, u.in.i u fele1 sséle u' Él.k1'o] ke1]. ri''jlon' Az évk<jzi rohanásban

akaratlanul is elkovetett csonkaságainkat, tÍire1metlensége jll,rei bánto szal'ainkat .- abban a

;ilil;b-, amikor torténik _ nem vessztik észre. Talán 1llt]St v'Zt a Katácsony szelíd szeretete

i*..ornut:u valamelyest. Az a val di szeretet, amelr' tlenl 'r hrl-';it keresi egymásban, hanem a

.".lia.eg"i, ami n"m ciu dár.u, t,un". egytittmiík désie iisztiikel \Irrrclez nem gyongeséget jelent,

hanem erot. AzÍ az erot, -.(' u p'ouuieielekben segít a |(rssz gondolatainkat elrízni és a j kat

elhozni. A munkás hétkoznupái p'át*e,"r.i az évk zi szt'n] ('rlrl e5e j-I]én\ ek a megélt anyagi emberi

és lelki veszteségeink sokszor feiemésztik eZÍ aZ er t' Ígr tli]'e1nlct1en.-k és borulát k, gondterheltek

leszÍink.

Pedig van példa elotttink a nrindrg pozitív életszelriie]etle. Talár-r ír'tam is mar egy ausztrál

fiatalemberr l, aki karok e, rauut né1iril sztileten' \ick \'trjicic' aki a világ minden táj án

,p"n"*-"t"í", t lt meg, hirdetve a j gondolatok íonttrssjgiit' E]oadásainak sokat mond címe:

,,Se kéz, se láb, se aggodalmak!''

Nézziinkhátmagunkba2018adr'entjénezzeleszerllléienel'Csakazonegyszeníokb 
l.

hogy így fordulhassunk izeretteink és enbertársaink 1'e1é K.:ijcs.ln)' tinnepén és így kezd dhessen

-v:ííwis. Remélve és bízr.a abbarr. hogy a lelkiirrk czze] i.lt iinneplcit!

Ehhez fogadjanak el egy j kír'ánságot a k lto
soraival:

B ékét, CS endet,mely elíÍz v ih at't.

Szent er t,mely pr ba kÓzt kitat't,

érz Szivet, mely enyhít n\'oillol'Í'

s mély alazattal porig hajolt
Öromot mely nap Sugat'akéttt

tttd.feth kkozott is szot'tti létn't,
bátorsagot, meh' nleg neltl rettleg,

s kész odaadni kincset,életet,
szívet mely a vét Í Szel''eti

gy e n ges égét,v étket el Íb d i
és hitet mely mint a SaSmadclr,

f lklé tart és az égbe Szall,

melynek nincs nehéz,nincs ,,nelul lehet" "'
Ezt kívanom! S kell-e tobb neked?

Békés Kardcsonyt és Boldog.Új Évet KívtÍnok!

Menyhdrt KtÍroly polgármester, pres b iter
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,Áz ' r 2Ü18, esztertdeje

A2018-as esztend tobb Szempontb 1fontos ér'g'urilekezettink számára. Fontos a mi számunkra is,
hiszen 10 éve szolgálunk a gytilekezetben t-elesegemmel egyiitt. 10 év alatt nagyon sok minden
tortént a gytilekezetiinkben: j presbitérium állt fel, riási felrijítási és épitkezési munk áIatatnk
voltak (templom, par kia, Id sek otthona. parokia b vítés), átvetttik a Szociális SzolgáItat
Kozpontot, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Az énekkar számára is jelent s eZ az esztend ,
hiszen 10 éves lett gytilekezettink énekkara, Az alábbi gondolatokazénekkar adventi zenés áhitatán
hangzottak el.

,,fuÍ:in{erc em6er oraen jerc, eÚatt az urtÍ1eÍ1,| "

Nagy szeretettel és oszinte tisztelettel
koszontom minden kedves vendégrinket Énekkarunk
nevében. Ahogy az egytk énektink mondja:
,, Egy esztend eltelt, itt vagyunk megint, IsÍen
kegyelméb l énekl nk I{eki! És te is eljÓttét hálával
tele, szíved melegével dicsérd Istened!"

Istent dicsérni, ez a keresztyén ember életének legfontosabb fe\adata. Szavainkkal és
tetteinkkel' imáinkkal élettink minden percében. pillanatában, val jában egész f ldi élettinket Isten
dics ítése kellene, hogy kitoltse. Tudatosan kellene torekedntink arÍa) hogy amit kimondunk, amit
tesztink, amit gondolunk, az Isten dics ségét szolgálja.F'z szinte orommel toltheti meg élettinket!

A mi kis Énekkarunkkal i'gy gondoljuk, i ogy nektink énekek által is hirdetntink ke|I azt az
Istent, aki bátorit, vigasztal, erot ad, gondot visel r lunk, megáld minket. Hirdetjtik azt a végtelen
szeretetet, amit a mi Mennyei Atyánk sugároz felénk, 

',melt az Isten Szeretet!''
Enekkari pr báinkon gyakran érezzik ,igy, mint Péter apostol, aki a tengeren Jézus hívására
elindult a vízen jár Jézus felé. Amíg Péter Jézusra tekintett, is járt a vizen. Amint levette a
szemét r Ia, srillyedni kezdett. Mi is, amíg énekelrink olyan kozel érezzuk magunkat Istentinkhoz,
tele van a szívink orommel, minden olyan konnrrínek trínik. Amint a hétkoznapokban terheinkre,
feladatainkra gondolunk konnyen elcstiggedtink' J nektink istentinkre tekintentink' rábizni
élettinketl Ezért is szerettink egyiitt énekelni' szereqtik egyiitt a mi Urunkat dicsérni.

Mi egy olyan kis család vagyunk - immáron 10 éve -, akiket az éneklés kot ossze. És tudjukj 1, aki énekel' kétszeresen imádkozik.
Imádkozni mindannyian szoktunk! Útravaloként egy ismeretlen szerzo gondolatait szeretném
felolvasni elgondolkoztatásként, hogy imádságaink napr l - napra osztntébbek lehessenek!

Mondd: Atydnk, és viselkedj ugy, mint ,, Ő g,ermeke.l
Mondd: mi Atydnk, és lésy nyitott a melletted étcj entberekre!
Mondd: Szenteltessék meg u Te neved, és tisztelt ct: Ő nevét!
Mondd: J jj n el a Te orsz god, és várd Isten ot-s:agát!
Mondd: Legyen meg u Te akarutod, és fogadd el Isten akaratát!
Mondd: Mindennapi kenyeriinket udd meg nekiink ma, és segítstink mások éhségén!
Mondd: BocstÍsd meg u mi vétkeinket, és ne taptalj haragot senkivel szemben!
Mondd: Ne vigy minket kísértésbe, és ne élj btÍnben.|
Mondd: De szabadíts meg gonoszt l, és harcolj a gonosz ellen!
Mondd: Mert Tied uz orsz g, a hutulom és a dics ség, és mondj te a ftldi dolgok birtoklásár l, a
parancsolgatásr l, és a hiuságr l, amely áltat magadnak tulajdonítod, ha valami sikeri)l neked!
Mondd; Ámen, és hallgasd meg szinté|n, hittel és-tttegg1, zcÍdéssel a ,,Miatyank,, neked sz l igéit!

Hadhdzi Tumdsné Esze Em ke lldik
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Kerekes Antonia, Sziget tt'

Tasnadi ltdiko Réka, Csokonai u'

Molnar Veronika, Kossuth u'

Szatmari Marcell, Rét tt'
Zsíros Zsolt, Sandor u.

B ozs olql Virág,, B atthyánl' tt'

Bak Tamas, Arok u'

oláh Szabolcs, Árpad tt'

Cseh Ádom Attíla, ,4,lkotmarly Lt'

Kovacs Alex, Dios:egi tt'

Kiss Laszlo, Fettl'cj tér

Szabo Mihall', S: crbacls aglt orcos u'

Hosszu Martin lliklr)s, S:echenyi u'

Fekete Ádor', Jo:sel', Debrecen

Gytilekezeti é1etiink oromteli eseményére kertilt Sor ápri1is ]]--': ' "ltlikor ts I1 fiata1 tett

konfirmáci i vizsgátés fogadalmat gyulekezettink és a Mirrdu'tlil:'i ]: 'r': S/11lt'- e lott'

Úrvacsorát Ptinkosd tinnepén vettelleloszor sztileikkel és gl ti1r'r-'Z::- '"'. :ln|'ka1 kozosen'

Konfirm áciotistentiszteletiinkon megemlékezttinkaz 50 és ]-< : --"'Z'-1tltt kor]tjrmáltakr l is' 50

éve, 1968-ban osszesen 45 fiata|konf'nnáIt anagylétai grii1.-:r.-l-''-'i] ' kozti1rik 13-án vettekrészt

istentiszteletunk on.25 éve' 1993-ban 30 Ío konf,rrmált és |-i'z-''-'.' ]'1't]'.'11l tlldtak itt lenni mostani

tinnepi alkalmunkon.

20 1 S-ban konfirmált ifi aink:

,'? e*Y&ffi
effiffi ffi



,,'(/an-e Trfap az égen? "

Egy mese szerint aZ állatok vitaforumtlt

tartottak arc |,hogy ,,V n-e I'{ap az égen?".
A vitában felsz lalt a vakond: "Egy élet sorátt sok

alagutat építettem, de a lVapot én még nem lattant" '

Hoizász \t az okor is: ,,Eddigi életen soran sok

legelcit bejártam, minden fiivet ismerek és sok

vásaron is megfordultam, de a lt{apot én Senl

láttam!''NyilatkozotÍ a bagoly is'.,,Azért valanti

eziist kifli van az égen, néha tányérrá dagad, de a

I'{apot én sem lattam!"
Kozben vízi postán megérkezett az állatokv rlr I/vu!e

gyiílésére a tenger mélyén lak horgászhallevele is'.,.Sajttos, személyesen nem 
"'í':r^!::u!,'.|Í^,)','!Í!.",T;T,i!ni;:;;;";;7:;";;;:";:;";i;;v^ a-sotetbett so-kat tÍszkalok és szinte mindenfajta kis halat ismerek, de

-^ ^-t- --:I a-:a^,^: Án n {lrnr'owol

eddig semmilyen l4apot nem látta;. i"'amikor éhes t'ag1'ok, magam szoktam magamnak vilagítani, és a fényemet

csodil kis halakat már csak be kell kapnom. ''

"Nincs Nap, nir", urp,"riÁ lrapt,,_ ismételgene diadalmasan a sokszor hallott véleménÍ a k zeli

háznál egy kalitkában él papagáj.

Végiil a pacsirta k éÍt sz6t ',Persze' 
hogl nen latod a Nap.ot te vakond' mert mindig a f ld alatt élsz' m r

szinte bele is vakultál. r" ,". titoa,- at o, k o, ,r"r, nindig í gatod a fejedet, és lefelé néne csak a fiveket

tcer"rgéled. Te sem látod bagoty, 
^"r, 

jorairo iletet é^'e csik,éiszako r pk dsz' és te ho'rgaszhal, a s tétségbe

vonulva i)nmagad fényévet ,ogl )ieír", i' *ert nen l'eszed észre a Napot. De amikor én nyari reggelen

ftjlretlíilrjk a lésbe. és megfr)rdijk a napsugarakban' éh'e:ent és tapasztalom' hogl milyen valos gos a Nap' ''

'-'*"'K;;:;i; 'il]"i. i.ff-nio. ."a-unku. emberet számára. Még akkor is, ha a szerepl<íi állatok'

v"gv ora", *Á í^[i*r. rpaaao ,, k r koma'' modjára viselkedni? Még ilyenkor, advent id<iszakában is...

N"íi:áut ienrre ,Bacsirtak&rf'' kí""É szíwel késziiini az.iinnepre?! Hogy nem lehetetlen, azt mutatja egy

lJ".u.rvu Jnurro-aáá, 
'M,isot - uja''aákuá.u.lárt nyiígn.k érzik' én ezze| szemben kellemes izga|mat érzek' mert

"rv* 
áJg"t" ker".ié1h"t"k, aÁelyet oromet okomak a .szeretteimnek. 

A karácsony elotti siités nekem nem

kimerít<i munka, hanem vidám' telÉmes és tu1 r vid idoszak' ame1yet a legfontosabb emberekkel t lthetek' Ilyen

érzésekkel kik vezett irton szokam megérkezni a karácsonvhoz'''

Azt is elmondta azonban ez L u""rory, hog} kiskorában feltette édesanyjának a kérdést: ,,Miért mi

kapurk ,iiriekot, ho Jérusnok ii, a sziiletésnipja? 1' .4:ért, mert annyira szeret, minkeL hogl mi kaphatunk

"iir"itt 
it a sziiletésnapj á'n '.. '' it tu i" ez az ísieni szeretet alakítja, szépiti' meg 

'az 
iinnepeit és az egész életet'

Igen,karácsony-val jában-.,'*.k-iinnepe.Nemáltalábanaszeretetnek,hanemazIstenirántunkval
.i".ét"teo.t - unn"p". Az il meg nem éráemelt szeretetének iinnepe, hiszen inkább építgetjtik a S tétben

utugotju-tut, mint sem elismeméni, hogy sztikségijnk r an Rá' Mégis " ' 'meg] tog!! minket 
'a felkel nap a

migaisagbai, hogl világítson *rti"p,'ám, saté|ségben és a hal l rnyékában lakoznak, hogl lábunkat a

Míeue{ 4a, igarítsa.;' Ez i:rtént aze1s karácson1'on. amiko. a7 Isten testet lt tt JéZus i<Íisztusban'

Ezt ofté"ryi ozrríon nem elég csak tanulmányoot'L Ebbe bele kell állni!
C. S. Lewis-nak run 

"gy 
,,F,i,ko-rá meditacio" cími írása' Az ír éppen egy fáskamrában van' Kinn

ragyog napfény, benn siitétség. íz ajt tetejénél van e_e, repedés, ami keresztti1 behatolt a s tétbe egy fénysugár'
'ir 

"o*aie 
ieÁ' ytzsga4it1a a finy..rgu*t, láttu a benrre táncol porszemeket. Látta a.sugrír^világosságát, de

uár, t iutit sJmmit. Égy iáeig lenyiíg áe ívt:any. Aztán kisr'ártatva megmozdu1t, és beleállt a íénysugárba' Egy

s"eÁpirrunta. aatt elí Í azé|(,z ;ép. nem látta már sem a kamrát' Sem a sugaÍat. Egy szememyi e1vakulás után a

'"p_"_íá"" 
t*"."tiil meglátta a tinti iat z ld leveleit. ahogy mozogtak a szélben, és trívolabbra néme megláltz

magát a napot is.
Néini, tanulmányozni a sugarat és beleál1rri a fénybe nem ugyanaz. Két kiil n dolog. Ha csak nézztik a sugaÍat,

akkor minden más s tét és ettiínik a sugárhoz kipest. Amikor beleáll a sugárba valaki, és rigy néz, j<innek a

."in.t, u forrrr.ík, és megpitlanthat maia a fén/onás is' Ha a sugarat tézzlrk' c9ak egy dolgot látunk' Ha

beieálíunk a sug,árbu, -"g'íitook "gy 
.som mindent, ami a sotétségb l tij színbe lt zik.

Aki bele á1l az Isten hozzánt tiilá6í fényébe, a megsemmisítrjen vakít els pillanatok utan megláthatja a fonást'

s más színben kezdi el látni a másik embert is" '

ttyen .pacsirtás, anentei- 
^ 

kgrácsonyt kít'ánok! (Piiski llona, budaiitsi reÍ Lelkész,

fo r nÍ s :t*ww. b u tl o r siinfo. h u)
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Isten kegl einlebol ebberr az évben már 8.

alkalorrinlal szen ezlrettuk meg ,,Í?EY
kirándu1ásttnkat". ^\z elnevezés most
igazán ttleltt r olt aZ íttlroz, hiszen 6 nap
alatt 3.5t)L) knr-t tetttink meg.Teljesen
megteit br.tsszal. ras..is 54-en indultunk el
korárr reggel a letai tetrrplom e1o1.'Elso nap

e-Qészen oiaszországi-e utaztunk. Ut kozben
rrregáliturlk L-g} rol'id pihenore a Dráva
foli o rlle1let tekr o tla-qyon szép, torténelmi
sz1or ell l ároskábarr Ptujban. Estére értiik el
aZ Isotrzo r olg1ét. ahol a magyar
kápolnárlál rr'regerrrlékeztunk az éppen 100

éve véget ért elso világháboru
részvevok csaladtagj aiként) ott

á-éiétt' séuestrtt at,dozatairo1 es azokt'o1 is. akik telep{ilésiinkrol (a

harcoltak a kornyzo he-el ekberr

A második nap átérve aZ ,,olasz cstzma"
másik o\dalára) a Ligur tenger melletti,
IéIegzetellálít helyre éprilt kicsiny városkák a

''Cinque Terre'' teleptilései koztil Manarolát
tekintetttik meg. Ide csak vonattal juthattunk be,
j llehet rengeteg turista volt a l'árosban, de

rendkívtili élmény volt a színes házak sokasága, a

kik to és a parti sétány.

A harmadik napon érttik el. uttrnk r égcélját
a francia Rivierát, vagyis a Cote d'Azur-t. E'zen a

napon a Monaco-i Hercegsé-ebe látogattunk, mely a r iiag e gr ik legkisebb áLlama. Elozo nap

tar1ották a monacoi Forma 1-es nag1'díjat, ami kicsit trreglre:iezítette a látogatást (sokat kellett

gyalogolni), viszont még érezheto r-olt a Verseny hangulata. Ha r llahol érzlreto, szinte tapinthat a

3otet és az emberek gazdagsága aZ mindenképpen Monact. \Íeglátogattuk a hercegi palotát, az

oceanográfiatmirzeumot és sétáltunk a mini államban'



Békesség 73.

\e-eyedik nap Ntzzába és Cannes-ba látogattunk.
\Iind a két ,,francia napon'' egy kint é1 magyaÍ
r d e ge nve zeto kalauzolt b ennrinke t. Ntzzában j ártunk
a híres piacon, felmentiink a várhegyre' ahonnan
g1-onyoru kilátás nyílt a tengetpartra, aZ angol
sétányra vagyis a Promenade-ra. Az ovárosi sétánk
során a Fennochio fagytz náI tobb mint 100 féle
ktilonleges fagylaltb l válogathattunk. Folytatva
r-rtnnkat Cannes-ban a finom homokos tengerparton
ebédeltunk, ami szintén felejthetetlen élmény volt.
Jár"tunk a Fesztivál Palotánál, ahol a híres Cannes-i
t-l 1 rlfe s ztivált tartj ák.

Ötodik napunkon tulajdonképpen elindultunk
hazafelé. Utkozben megálltunk egy rovid sétára az
olaszországi Garda t mellett, majd Borghetto piciny,
de nagyon szép és látványos falucskát csodáltuk
Ineg' amelyben vízimalmokat' és egyben lak házakat
építettek a foly ra.

Utols napunkon a Gerlitzen 1911 méter magas
csucsára menttink fel kabinos felvon val. A szép,
hegycsÚrcsaira.

Egy nagyon szép, fáraszto, de élményekben gazdag 1rat nap után térhetttink haza. Ismét j volt egytitt
kirándulni' beszélgetni,, sok szép, ismeretlen tájon jámi. mindekozben gytilekezeti kozosségtink is erosod t
ezáItal a kirándulás által is.

Ftirodttink
A szokott

sokat a híres
m don' a nyár

ttszta idoben gyonyorti kilátás nyílt az Alpok kornyezo

Gere$'tir i 1J'ij{efuZeti frét

Ugyancsak nagy orom, hogy
ebben az évben is el tudtunk menni
Berekfurdore a Megbékélés Házába,
egyházunk konferencia kozpontjába.
Most is t bb mint 70-en (fiatalok és
felnottek kozosen) vetttink részt ezen a
szokásos nyári programon. Reggelente
református, kere sztyén szimb lumaink
áItaI sz lított meg Istentink, mig az esti
áhítatokon pedig a Biblia ktilonbozo
fontos személyiségeinek elhívása által
akart benntinket is irj Írtra hívni vagy
rijra hívnt az Úristen. Most is volt sok
kozos vidám vagy éppen meghat
beszélgetés, reggeli kávézás Yagy éppen
berekfiird i strandon, testben és lélekben
végén kozos visszaemlékezést ta1hattunk a

késo eSti ,,zSíroS kenyér''
megujulr'a térhetttink haza.
parokia udvarán.



Békesség

'lisszateÉjnt
Ismét eltelt egy esztend ! Isten iranti hálával vehetj k s:ántb:l _:_, il..'""-.::

lánanyos vagy éppen kevésbé mozgalmas' de mégis fontos esemétn eir

Az el zcj és a mostani tanévben ls vodát l a 8' os:rti .":'a ll];']''-{ ))" gl'ennek veSZ részt

hitoktatásban' Hissz k és reméljiik, hogy e nehéz, de szép felaclctr,|'-l': :sl7lr-]'."]]'.,'-r:ralltatjttk továbbra is

Isten nk megsegít kegyelmét.

Gy lekezeti életiink fontos eseményeit, alkalmait is ct tttctt'].;'ii.;''.,.'; ''-litl s:et'ittt szervezhett k,

tarthattuk meg aZ év során a vasárnapi istentiszteletek és szerclct gs/i 
'z'ij;-;."ll].;i. 'ljr':'l'rrr. it-fá'i yacsora, imahét,

btínbánati alkalmak, nagycsiitdrtdi esti koz s urvacsora, ant'ti!.: i;.;j_j 'ii--a:il:iaAe:és, egyházlátogatás,

konfirmácio, kirandulasok (gytilekezeti, presbiteri, énekkaros, otrlt,'',tl .i'-l,ig''';'li';-]... klt os), gyiilekezeti ill'

ifiusági nyari tabor, presbiteri névnap, ktrllítrsok, i)nnepségek' jt.],i,-,r[.ii. liri]],' negemlékezés, gyaszol k

vasarnapja, Betlehemiink megrylitása, adventi zenés áhítit énekktti"ti7lf; _r--1,'ig.';ilrrtl',tl es ntég sorolhatnánk

azokat az alkalmakat, metyekhiilinket vagy gvtilekezeti kozosségiittket er,-'isíterte|";

G.vtilekezeti kirándttlasunkr l és a l,erektiit',-ir'ii g, tileke:eti rabon"ol olvashatunk

la, is az t?jságban. Két kiatlítitsrol h'trl,l emleke::ek meg rueg. Az els a

reíorntacro, irfordrtlohoz kapcsolriclclrr és ct ntaf ttsi egy'há:latogatás alkalmáb l
,yitott,k nteg'. '4 kiallított tabloktln tl re.lbnnítnts t'ándordiákok életér l, és

egy-hazttttkt.a gl.akot-olt hatásarol oll'rtslt,tttttnk sok has:ttos informáci t.

r masik kiáltításon ,,megfesÍett igeket" lathatttnk, melyek P tor Mirjám

alkotasai yoltctk' Egl eg)' bibtitti ige ti:enetét tamasztották ala ezek a

festménvek, eldsegíie, hogy meg ínk.ibl' eIérien ho:zank és megmaradjon

benntink Isten igéje'

oktobet' ] 1-én ,, Hirdesd
aZ igét.' '' egy'ha:keriileti

programnak lehetiink helyszíne, melt'ett Cl kornvékbeli'gyii7ekezetek ktildottségei is rés:t vettek

itentisztelettinkon és déttttáni pt'ogt'Ctt11o11, melyet

urvacsoraosztással zartunk' Dr. Fekete Karolt' piispok
ur hirdette az igét és tartott el adást gy'tileke:ettinkben.

Advent elscj vas rnapjcttt Énekkartnk Adyenti

Zenés Áhítoto áltat késztilhetttink Q: iinnepre, majd

-' '] i -.ls es:tendejének

:,'it erke:ett a gyiilekezeti teremben,

.-gJ_l- ét'es szolgálatat, az ideszánt
,t.r-g orommel fogadtuk mostani

megnyitottuk Betlehemtinket a tentplon ertben. E,zutan szeretet\"r'i''i r j'c i
adventi vasárral egybekc)ne. Hac]d kos:ottjet1l meg ÉnekkartL,,Á- :.,l'-,.'-_.'.

sok - sok id t, mely azonban nem lett hiabaval , hiszen rtriri'i':i')..'' -;'r,

szolgálatukat is.

penzugyt
yégezték

(Jgyancsak szeretném koszonetemet kifejezni cl S--r,.;-j' : r S-- ': !-i,itrtto Kozpont vezet inek és

valamennyi dolgoz jának egész éves lelkiismereiei munkajctérr. u:"."'.:" .': ';.1''il t tték, hrgy már tobb mint

300 létavértesi lakosrot gondoskodhassunk a bentlakásos orril ,,;Á-;t;' ,;.;:; :egítségn1'ujtásban, nappali

klubban és az étkeztetés,ielz rendszeres segítségnyujtás és a t,.itti -.-;: _'-- '.-.-;-'.i'' 'iltttl. r-1 kozíOglalkoztatott

dolgozoinkkat egyi)tt már 46 Í(j dolgozik intézmény nkben!1

l;eq elmét. 'Ldja Isten, hogy
,ttitttlett napján.'

A j v évre nézve is vannak terueink, melyekhez kérj k Istettíit:^- t':L

MtLkben, hiti)nkben meger sodve, Ó yezessen benn nket az isntet'.iil.o; '



cB I s János: ÁVlegiiresítem

Ha feldereng az ,égi csillag
hirdetni: itt az Ujsz l tt

napkeleti három királly al
majd én is utra késziilcjk.

szívemet

Az ajándékuk drága mirha,
illatos tomjén, dus arany,
én meg koldusként így megyek csak
s z egény en, aj ándékt al an.

I{incs kincsem, rangom, csak a btín k
nogy garmadaj a lelkemen.
Kisz rom mindezt, hogy szívemben
minél tobb tiszta hely legyen,

mert jol tudom, hogy Betlehembe
ily koldus, mint én, így mehet:
az lesz legszentebb ajandék, ha
megiir es ít em s zív emet.

Im [sag az

Örokkéval Isten, mennyei AQank! Az oesztendcj tÍolso ráiban magasztaljuk irgalmadat, és hál t

adunk az elmult évben t ted vett testi-lelki j kért, kegyelmed és gondviselésed minden ajandékaért.

J l tudjuk, Atyánk, milyen méltatlanok voltunk ebben az elmul évben is kegyelmedre. Megvalljuk

híítteniégi,inket, sok vétkiinket, mulasztásunkat. de konyorgiink hozzad, bocsass meg nekÍink, és

takarj be minket irgalmad palastjával, krisztus L-t'ttnk szeniedése és halála érdemével! Úgy r"r"''
tovább, kértink, o *rta id ben, hrgy b lcs szít'he:.fttssunk, ne csak éveink szamaban, hanem a te

félelmedben és szeretetedben is novekedjtink, és a te tttaidon járjunk! Adj er t és kedvet a neked és

d# embertársainknak valo szolgálatra!
Kegyelmedbe aj anljuk gyiilekezet nk,

egyházunk és a vil g
keresztyénségének jov jét. Tisztítsd,
t\jítsd, szenteld meg népedet, hogy
szent neved dicséretére legyen aZ

emberek kozott. Gondviselcí joságod
vegye koriil népiinket, haz nkat,

cjrizze meg aZ egész emberiség
békéjét és boldogulasát! Nyugtalan
szíviink benned keres biztos tamaszt
a mult és a jov határán.
Lésy ezután ,s oltal-

éa foríutj n

mttnk, bizodalmunk, ercjs varunk, és

veZeSS naprol napra a f ldi élet utján
az orok élet felé, az (Jr Krisztusért!
Amen.



16. Békessé

,frrryafuirryvi frkeft

Megkereszteltiink 27 gyermeket (20ÍZ dscembar 25. gs 20Í8. deccnb:r íc' Á.Jz:tt):

Lászl Csabát, Mezei I,{apsugár lzabellt, Fehér Mátét, Mac:o [-ttnes.s:ar. Kerekes
Ant niat, Kerekes Balázst, Szab Zoét, Horvath Balázst, Horvath Zal,in Feli.tet. Kotl..,''l
Csanadot, Szab Levente Mátét, Balogh Edit Vilmát, Fekete Gt'értl Plnlt,ir. ],;c.:l--;
Zsoltot, Kathi Danielt, Kántor Markot, Vásárhelyi Szebasztián '\Ít):esr. R.,;.-- .fu:i,'';
Pamelát, Horváth Zsombort, Tettinger Andrást, So s Bencét, S:abt, - t.lg" Z5,',i7;h,,o'-.
Bajkan Zs fit, Pongor Petrát, Laszl Hannát, Major Mártont, S:abo C_'g,l-g.j,'

Isten áldja és rizze meg gyermekeket sziileikkel, csal djukkal egt'iitt!

Hdzass got kiit tt 20l8-ban:

Zilahi Szabolcs és Girdan ]Vikolett, Maráz Csaba Andras és Tallodi ^1ngéla'
Zakor Dániel és Bak Zsttzsa, Bodnar Sándor és otáh Ágrr',
B di Attila Imre és Balogh Edit

Isten dldja meg k z s éIetiiket!

Eltemettiik 35 testvériinket (20] 8. januar ] ' es 20Í8. dgcemb:r ;5. ko:ottl:

Pankotai Imre 68 éves,
Mezei Bertalan 52 éves,
T th Imréné olcth lrén 85 éves,
Rácz Sándor 63 éves,
Balogh Zoltan 6] éves,
Popp J zsefné Gulyás Irén 89 éves,
Bessenyei Istvánné Szab Maria 88 éye's,

I,logy Erncjné Kovács lrén 74 éves,
Pink czi Imre 68 éves,
Polgári Lászloné Kovács Julianna 80 éyes.
Vida Sandor 49 éves,
Fagyalné Sarosi Erika 44 éves,
trIogy Péterné ]r,Irgy Julianna 83 él.es.
Hollo Jozsefné Szima Julianna 68 ét'es.
|,Iogr_ Lajosné Safian Julianna 78 hes,
Kárandi Janosné Koi Ilona Magdolna 88 eyes,
Pongor Gyuláné Tallodi Julianna 8 ] á es'
Sass Mihalyné Szab Piroska 8] á'es.

Isteniink vigusztaldsát kívdnjuk u itt maradott hozzdtarto: knak.'

Fat'nasi Gábonté L'ass Piroska 72 éves,
Dttlctcsi Las:lo Gyula 43 éves,
S:antatlo Kálntan 63 éyes,
Tasttacli Itttre 5] éyes,
Étlri' Gribot' 91 él.es,
Pn}rp Srittdonté [-ass Es:ter 86 éves,
Rác: Stilt.'lonté '\Íic:tra Varga Lili 66 éves,
S:ab,j Itlti'étté Bttnta Es:ter 95 éves,
'\Íe-ei J --;et J6 eyes'
Rittt,iii Liis:l tte Koyacs Erzsébet 87 éves,
Btllc,glt i,ilntritt 6] éves,
El'riei.', i J,j:se.Í'88 éyes'
Soo-, L.i;t)stl Gilánl'i Zsofia R za 80 éves,
Deli Z,',:'r'ittlté Hus:ti Valéria 68 éves,
Bírii J.lii,t-.tte TaÍár ] ária 88 éves,
GelÍei ,'I,j:se.l - éyes,
Pusi;,il" G.';iIl ris:teletbeli pt'esbiter 9 ] éves
él'es k,,i'-iÁ';i: e!lttttl.r't test\'éreinket.

- (Decernber l1-ert.
annepi alkaÍmaink... szsnteste defutnn 4 ra&or,

_ I(arácson)' min,1'tgt napjan
rvacsoras iste ntis :t e lbt,1'é fe frí tt 1 0

ora{or.

- Óav napjan este 1 orak"or,

'Új* napján [ékt tt 10 oraft-or fesz

istentisztefet.



Békesség 17

Wpr R- intézrnerytirt{é{eté 6 { . . .

Klubos fars&ng Refo r m dt us int é zm ény e k taldl k o z j u

Anydk napiu az Id sek Otthondbsn Id sek napja



Í{ep* { irutezrrzéT rytirc{é {eté 6 t " .,

Klubos icl 'sek napju

h' I u h o s irlo'sek nup.ja

\vuqdíi hu v( ltl tt! clu!qtl: huc's tiztatrisu
( 4tltlllttitt Llis:,l nél

Klubos kirtÍndulds B u dup est

Klubos kirdndulcÍs B u cla

Id sek napi míÍsor



2017. karricsonyi míísor az Id sek otthondban P r e s b it e ri .fo g a d al o mt ét e l

2017. kartÍcsonyi míísor uz Id sek otthonábun

P r e s b ite ri fo g ad aI o mté t e l

Pr e s b iteri fo g a dal omtéte l



S i.e nr t e s t e s :.e r ep I d gl e re k e k mo ziztis a

Presbiter kijs-- ntése

Pr e s b it e ri h én,é g e, B erekfiird

Pre s b ireri h én' é ge. B e rekfiird

(Ij évi vacsora -dhítat, Vad Zsigmond, esperes



Békesség 27.

|lrir, Re z eti e semén1l e É.Rep e R.6 rr.,,

Imahét, Barta Gyula Ip.

N a gy c s iit rtij ki ítrv a c s o r t s is t e ntis zt e l e t

Imahét, Vass S ndor lp.

Konfirmdci

Nagycsiit rt ki ílrvucsorás istentisztelet



#,é'pr *;r:':.

5t] éve konÍirmtíltak

KonJirm ci,.fogadalomtétel

20 I 9-ban konfirmtílt ifi uink
Ht,l'l rr'i3,;I/ir.''' -'lt ]'-he,lt t/ _'5 ejl.e, konfínntiltak

20I9-ban u 25 éve konfirmdltak R e-f o r tt t a c i : k i ti I I t r ti', n t e g tt t. i t ti, E 91. h ci :,1 rit o gatcis



Békessé 23.

Qf;h Rgzeti esemérl, R-Éep e d6 en.,,

KonJirmandusok els ílrvacsoravétele Énekkari évztÍr

Gy iil e kezeti kirdndulás, Nizza Gy iil e k e zeti h ét, B ere kfiird

Gy iilekezeti kirándulás, Villach Gy iile k e zeti h ét, B er e k fiird

Presbiteri kir ndulds, Gemeindealpe cs cs (1626 m)
Presbiteri névnap



I 24.,-" Bákpccéo I

syi{efrrz*i esemén1efrfope{\en...

,,Hírdesd az igét!' _ egyh zkeriiteti
progr m, Dr. Fekete K roly piispiik r

l

Presbiteri kirándulás, Metki Ap tsdg ,,Hirdesd az igét! "

Enekkari kir ndulds Gj' szol k vusdrn pj

Enekkari kirándul s }Iegemlékezés a temet ben

P tor }Íirjam kidllítds nak megnyit ja
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