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- 2„Kezdjen el számolni...”
Azon a héten már másodjára
mentem
kardiológushoz
szívpanasszal. Ő csak ennyit
mondott, mivel a gyógyszeres
kezelés nem használt, a szív
továbbra is rendszertelenül ver,
menjen be szívkórházba, és ott majd
cardioversio-s kezelésben részesül.
Hogy jobban értsem, népies nyelven
is elmondja: „leállítják, majd
újraindítják a szívét. Ne aggódjon,
rutin beavatkozás”.
Az addig
alapjáraton is percenként 140-150
közötti szívverés ettől még inkább
begyorsult.
Másnap reggel a szívkórházban
közlik velem, a beavatkozást még
ma megcsinálják, de a műtő jelenleg
foglalt, kb. 5 óra elteltével fogok
sorra kerülni. A hideg felkúszott a
gerincemen, még 5 óra és leállítják a
szívemet. Az eszem súg, ez csak
rutin, ne aggódj. A biztonság
kedvéért leülök a padra, és a
fejemben kergetőznek a gondolatok.
Mindez rutin, sokan túlélték már, de
a szív aggodalma csak előretör:
„hiszen leállítanak, megszűnök
dobogni, és ha valami előre nem
látható történik? Mi lesz veled? 46
évesen hátrahagyod a családod? A
feleséged egyedül marad a 4
gyermekkel?” Az ész nyugtatna, de
a szív nem hagyja magát és
folytatja: „Mi lesz a gyermekeiddel?
Ki
fogja
őket
felnevelni?
Iskoláztatni? Kiházasítani?”
Nem
elég
a
szív
rakoncátlankodása, még a gondok is
a szívet szorongatják, közben a

kismutató
az
óralapon
két
számjegyet is előrukkolt, telik az
idő. Egy zsoltáridézet tűnik fel az
aggodalmak között: „Ha a halál
árnyékának völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert Te velem
vagy”. „Ha a halál árnyékának
völgyében járok...” Most tényleg ott
vagyok,
de
már
kezdek
megnyugodni, az Úr velem van, és
én Ővele. Akár itt, ebben a világban,
akár odaát.
- De mi lesz a családdal? - hasít
belém újra a gondolat, majd érkezik
egy korholó válasz: „Ha rád
gondom van, a családodra nem
lenne, ezt gondolod?”. Elszégyellem
magam,
nyugtalanságom
is
alábbhagy, és egy sóhaj hagyja el
önkéntelenül ajkamat: „legyen meg
a Te akaratod”. Már csak 1 óra van
hátra, és ott fekszek én is a
műtőasztalon – amiről csak bent
derült ki, hogy ez esetben egy ágy.
Aztán nyílik az ajtó, és
szólítanak. Indulok, bár lépteim
bizonytalanok, innen már nincs
visszaút, de jó érzés tudni, hogy az
Úr
velem,
és
családommal.
Lefektetnek
oldalamra,
előkészítenek altatáshoz. Közben a
doktornő nagyon aranyosan nyugtat,
nem kell izgulni, amikor mondja,
kezdjek el számolni, és hamarosan
álomba merülök, eközben ők
leállítják, majd újraindítják a
szívemet.
- Kezdjen számolni – hallom a
hangot, de az eszem-lelkem nem
engedelmeskedik, nem a számok
jutnak
az
eszembe,
hanem
önkéntelenül is ez szakad ki

- 3belőlem: „Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tied
...nyitva...Atyám...”, és rám borult az
álom sötétsége.
Az orvosi papírok szerint
néhány perc múlva a beavatkozás
után ébredtem fel, és a szív újból
rendes ritmusban vert: tam-tam-tam,
70-t percenként, ahogy kell. Én nem
éreztem ebből semmit, nem tudtam
semmiről, azt sem, hogy hol voltam,
vagy hol nem voltam. Az első
gondolat az volt, hogy: „köszönöm,
Uram!” Aztán kitoltak a műtőből.
„Kezdjen el számolni”- valaki
számol, de van lehetőségünk arra is,
hogy imádkozzunk. Csodálatos
lehetőség, amellyel jó élni örömbenbánatban egyaránt. A böjt az az
elmélyült imádság időszaka, amikor
alkalom adatik arra, hogy magunkba
nézzünk, és megvizsgáljuk az
Istennel
való
kapcsolatunk
őszinteségét és tisztaságát. Ha
megtesszük, nem csupán a szívünk,
de az életünk is megújul tőle.
Szalkay László

KOMÁROMY ÉS
KARDOS NYOMÁBAN
A Szabacsi Honismereti Egyesület
minden évben március 15-én a
városi temetőben ünnepi koszorúzást
tart Komáromy Alajos és Kardos
István sírjánál. De kik is voltak ezek
a személyek, akikre évről évre
emlékezünk?
Komáromy Alajos színművész
1825-ben született Békésgyulán. 18
éves korától a pesti színházak világa
magával ragadja és 20 évesen
Pázmány
Mihály
társulatában
Zalaegerszegen játszik. A ’48-as
szabadságharc idején Debrecenben
beáll a vörös pántlikások közé.
Komáromyról Kossuth Lajos így
fogalmazott: „Ilyen legény kellene
vagy kétszázezer!”
1851-ben
Csernovics Péter jóvoltából kikerül
a katonaságtól és folytatja színészi
pályáját Aradon, Debrecenben,
Kolozsvárott,
Kassán
és
Temesváron. 1859. április 25.-től
játszik a Bánk Bánban. A Nemzeti
Színház
örökös
tagja.
Szigetszentmiklósra
lánya
házasságát követően költözött 1892ben. Veje Kardos János, református
lelkész. Családi házuk utcáját róluk
nevezte el a község elöljárósága.
1904. Július 19-én hunyt el
Szigetszentmiklóson.
Nevét
a
Komáromy Alajos Hagyományőrző
Huszárbandérium is őrzi.
Kardos István kántortanító 1822.
december
3-án,
Nyírbogáton
született. 14 testvére közül őt szánta
apja tanítónak, így Debrecenben,

Eperjesen és Sárospatakon tanult.
1845-től Szalkszentmártonban tanít.
Itt ismerkedett meg Petőfi Sándorral,
akinek szülei a szomszédban laktak.
Több alkalommal Petőfi kéziratos
verseit Kardos István másolta le.
1846 májusától Szigetszentmiklóson
leánytanító és kántor. Balla Lajos
tanítóval együtt 1848 tavaszától
főhadnagyi rangban oktatták és
készítették fel a csatába a
nemzetőröket. Kardos István 48
éven keresztül egy könyvbe leírta a
település fontosabb eseményeit,
mindennapjait. Ő volt a település
első krónikása. A református
gyülekezet
1857-ben
orgonát
vásárolt, így ő lett az első református
orgonista kántor. A gyülekezet
presbitere és jegyzője is volt. A falu
lakosságát
szőlőés
gyümölcstermesztésre is tanította,
valamint faiskolát létesített. 1872ben
egy
füzetben
megírta
Szigetszentmiklós földrajzát. Két
gyermeke született: Győző és János.
Győző
1880-ban
kántortanító
településünkön. János 1897-1921
között
lelkész.
Nevét
utca,
középiskola viseli. Településünk 10.
díszpolgára.
A
Kardos-család
leszármazottai Pócsmegyeren élnek.
Szépunokája Dr. Vitályos Eszter
Pócsmegyer város alpolgármestere.
E két személy élete szorosan
összefügg a szigetszentmiklósi
református egyház történetével,
hiszen a ’48-as forradalom és
szabadságharc
idején
is
bizonyították hősies helytállásukat a
haza védelmében, mindemellett
hazaszeretetre, hitre nevelték a
szentmiklósi embereket. Életükre és
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’48-as
munkájukra
idusán.

időszakban
emlékezünk

végzett
március

Tóth Benő

KÖNYVAJÁNLÓ
Még kapható!!!
Villányi Péter: 70.
születésnapjára megjelent
prédikációs kötet
„Ez a kincsünk pedig
cserépedényekben van…”
Már három éve, hogy az újságban
elindult Gyülekezeti
Arcok
riportsorozatunk. Még soha nem volt
olyan riportalany, aki ne beszélt
volna nekem Villányi Péterről.
Legtöbbet
természetesen
a
„templomépítő”,
harcos
tiszteletesről tudtam meg, de sokszor
került szóba emberi oldala is.
Személyesen
nem
ismerem,
prédikálni sem hallottam, mikor mi
megismerkedtünk a gyülekezettel, ő
már nyugdíjas volt. Egyre inkább
úgy
éreztem,
mintha
közeli
ismerősök
lennénk.
Amikor
megláttam a könyvét, kölcsön
kértem a Parókiáról, azt reméltem,
kicsit „felkészültebben” mehetek
riportot készíteni bárkihez, ha
beleolvasgatok. A terv az volt,

-5- Az egyik kedvencem az, amikor a
esténként
elolvasok
egy-egy
prédikációt. Ebből az lett, hogy
Váratlan utazás című sorozatról szól
elolvastam az elsőt, és utána nem
a prédikáció. Nagyon meglepett,
tudtam letenni, két nap múlva pedig
hiszen nem vártam volna, hogy egy
úgy döntöttem, mégis megveszem!
vasárnapi istentisztelet témája egy
Úgy éreztem, szeretném megtartani
filmsorozat
dícsérete
legyen.
a könyvet, ez nem egyszeri
Tetszett nagyon, ahogy arról beszél,
olvasmány, birtokolni szeretném,
ha odafigyelünk, példaértékű lehet
hogy bármikor kézbe vehessem,
egy film is, nem csak üres időtöltés.
többször elolvashassak egy részt,
Egy másik prédikációban pedig egy
hogy aláhúzhassak benne számomra
másik sorozat a téma, ami ennek
fontos részeket, és megjegyzéseket
szöges ellentéte… A Való Világ..
írhassak a margójára. Sosem
A könyv végén, az Emlékezések
gondoltam volna, hogy ilyen
fejezetben
barátok,
ismerősök,
lebilincselő olvasmány lesz nekem
gyülekezeti tagok és a család ír
valaha is egy egyházi témájú könyv.
Villányi Péterről, nagyon személyes,
Általában ha olvasok bármit,
baráti hangnemben. Ezekből az
megszűnik körülöttem a világ, és
írásokból a tiszteletes mellett
egy film pereg le előttem. Amikor
megismerhetjük az embert, a
ezt a könyvet veszem kézbe, olyan
barátot, a családapát.
érzés, mintha apámmal vagy egy
Így télidőn, a képzeletemben egy
barátommal beszélgetnék, és a
kandalló előtt ücsörögtünk, és
Bibliát magyaráznák nekem nagyon
Villányi Péter a való világról mesélt
emberi, nagyon hétköznapi nyelven.
nekem….
Piskor Gyöngyi
Olyan beszélgetés, amikor valaki
szeretve tanítgat engem, és próbál az
élet rögös útjain a jó irányba
terelgetni, tanácsokat adni nehéz
helyzetben, vagy éppen az örömét
megosztani velem. Várakozásommal
ellentétben nem hogy unalmas nem
volt, de azt sem tudtam betartani,
hogy minden nap csak egyet olvasok
el! Ehhez újra kellett olvasnom egy
év elteltével, másodszorra már azt a
módszert
választottam,
hogy
lefekvés előtt olvastam egy-egy
igemagya-rázatot. Mivel nincs olyan
köztük, amit ne éreznék úgy, hogy
éppen hozzám szól valamiért,
mindig
volt
utána
min
elgondolkodnom.

ÉNEKKARI HÍREK
Kórusunkat
meghívták
Kézdivásárhelyre, hogy a március
15-i
ünnepi
istentiszteleten
énekeljünk. Beder Imre lelkipásztor
elmondta, hogy az ünnepség
"egészen egyedi élmény", az
istentiszteleten
legalább
háromszázan vesznek részt, a közös
ünneplés pedig csaknem az egész
napot kitölti. A három napos út
részleteiről
hazatértünkkor
ez
újságban beszámolunk. Kérjük a
gyülekezet tagjait, aki teheti,
járuljon hozzá az út költségeihez, az
erdélyi gyülekezet támogatásához,
igen kevés külső anyagi forrás áll
rendelkezésünkre! Aki a karácsony
előtt megjelent zsoltáros CD-ből
vásárol, ezzel is hozzájárul az úthoz,
a befolyt összeget is erre fordítjuk.
A segítséget előre is köszönjük!
Az év további tervezett programjai:
- Április 28: Dunavarsányban
kantáte vasárnap (vagy április 21-én
Cegléd Nagytemplomban)
Május
11.
Ádám
Jenő
emlékhangverseny a Kossuth utcai
templomban a helyi énekkarok
közreműködésével
- Május 24-26: X. Református Zenei
Fesztivál Budapest
Június
8:
Máté
János
emlékhangverseny a Kossuth utcai
templomban, Máté János professzor
úrról elnevezett vendég énekkarok
közreműködésével
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Az
alábbiakban
olvashatják
Böszörményi Gergely, a Stereo Kft.
ügyvezetőjének levelét, aki immár a
X. Református Zenei Fesztivál igen
aktív és lelkes szervezője. Aki a
múlt évi fesztivál MűPa fellépésről
kér akciós áron CD-t vagy DVD-t,
jelezze felém, s egyben leadom a
megrendelést (Tel: 30-9-747-320)!
A MÜPA hangversenyen készült
DVD jelentős mértékben különbözik
a CD-től. A CD elsősorban az
énekekre koncentrál, míg a DVD
teljes hosszában dokumentálja a
Zenés
Istentiszteletet,
így
tartalmazza a főszervező köszöntő
szavait, a blokkok elején elhangzó
bibliai Igéket (Varga Mihály
miniszter),
az
énekeket,
az
orgonadarabokat, Arany János
tisztelgő szavait Fasang Árpád
születésének
100.
évfordulója
alkalmából,
Fasang
Árpád
kórusművét,
Fasang
László
orgonajátékát, a közreműködők
bemutatását, a közösen elénekelt
Himnuszt és a püspöki áldást (Csúrí
István, Királyhágómellék). Ezen
kívül most is van a DVD-n két, 100100 fényképet tartalmazó fotóalbum,
amit számítógépen lehet megnézni:
egy a Református Zenei Fesztiválról,
egy pedig a MÜPA koncertről.
Református énekek CD: 2200 Ft
Református énekek DVD: 2500 Ft
Fenti
árak
a
református
közösségeket megillető legnagyobb
kedvezménnyel
kialakított
NAGYKERESKEDELMI árak!
Szeretettel hívom a gyülekezeteket, a
kórusokat,
az
iskolákat,
kézműveseket a X. Református Zenei

Fesztivál három napos eseményeire,
amely egyúttal keretet ad a
Református Egység Ünnepéhez is
(május 22. emlékére). Ismét több
alkalom lesz önálló fellépésre
kórusok, vagy énekelni szerető
testvérek számára, de több száz fős
egyesített
kórusban
történő
részvételre is lesz lehetőség.
Pénteken este fáklyás menet
zsoltárokkal, késő esti zenés áhítat
200 fős kórussal, majd éjszakai
táncház, szombaton Fesztiválkórus a
Nemzeti Múzeum lépcsőjén 500 fős
kórussal, kórustalálkozó, stb. Már
pénteken érdemes megérkezni, és
szombaton egészen a kora esti
programokig
maradni.
Szállásszerzésben tudunk segíteni!
Kifejezetten gyermekeknek szóló
programokat is szervezünk – főként
szombatra!
Várjuk
a
gyülekezetekből,
iskolákból
érkező
kézmúvesek
jelentkezését a fesztivál piacterére!
Standot ingyen adunk, de saját
installációval is lehet jönni!
- Várjuk február 15-ig a kórusok
jelentkezését a fesztiválra!
- Úr asztala terítő kiállítást
szeretnénk évek óta szervezni, sajnos
sikertelenül. Minden segítség jól
jönne! Kb. 20-25 az ország
különböző helyeiről származó Úr
asztala terítőt szeretnénk bemutatni
kiállítás formájában a fesztiválon. A
kiállítást természetesen fedett és
őrzött helyen rendezzük!
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Elhatároztam, hogy templomokba és
református oktatási intézményekbe is
szervezek
zenei
kulturális
programokat.
Keressük
azon
templomokkal és intézményekkel a
kapcsolatot,
amelyek
szívesen
fogadják a velünk szerződésben álló
zenészek,
zenekarok, művészek
fellépését, s így közös szervezéssel
színvonalas zenei programokat,
koncerteket nyújthatunk a helyi
közösségeknek!
Zenészek: Pál István Szalonna,
Lovász Irén és barátai, Berkesi
Boglárka és Sepsy Katalin, Misztrál
együttes, Vedres Csaba és Gyermán
Júlia (orgona, hegedű, ének), Tímár
Sára, Sebő együttes, Invocatio
Musicalis, Zurgó együttes, Musica
Historica, stb.
Orgonisták: ifj. Szotyori Nagy
Gábor, Varga László, Kéménczí
Antal, Virágh András Gábor
és természetesen kórusok.
Villányi Andrea

DICSÉRJÉTEK AZ URAT!
(Gondolatok
a
nemrég
megjelent zsoltáros CD-ről)
„A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok
egymást teljes bölcsességgel, és
intsétek
egymást
zsoltárokkal,
dicséretekkel,
lelki
énekekkel;
hálaadással énekeljetek szívetekben
az Istennek.” (Ef. 3:16)
Valóban méltó a mi Istenünk arra,
hogy Őt dicsőítve hálaadással
énekeljünk! Hálát adhatunk Neki
mindazokkal a testvérekkel együtt,
akik
hosszú
előkészületekkel,
fáradságos munkával részt vettek a
szigetszentmiklósi
Máté
János
Református Énekkar és a budapesti
Salétrom
utcai
kamarakórus
zsoltárfeldolgozásokat megörökítő
CD felvételében.
Büszkék lehetünk arra, hogy egy
gyülekezeti kórus ilyen szép, de
kihívásokkal teli munkát képes volt
elvégezni. Én a magam részéről az
vagyok. Viszont ez a büszkeség
egyáltalán nem az önfényezésről
szól, hanem sokkal inkább az
Istennek szolgáló ember elégedett
munkavégzéséről.
Mert
Isten
Igéjének hirdetése, az örömhír
terjesztése, amelyet a Teremtő ránk
bízott, zsoltárokkal, dicséretekkel
vagy himnuszokkal, lelki énekekkel
is történik. Ez pedig olyan gazdag
többletet tartalmaz, amelyet mással
nem tudunk helyettesíteni.
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Nagyon sok minden van, amit
szóban egész egyszerűen nem lehet
továbbadni a társaink számára,
mégpedig azért nem, mert nem teljes
az
élmény.
Ugyanennyire
hiányosnak tűnhet, ha valaki egy
festményt pusztán beszédben akar
leírni. Elmondhatja, hogy mit
ábrázol a kép, milyen színek vannak
rajta, talán még azt is, milyen
technikát használt a festő, de
igazából saját magamnak kell
látnom,
éreznem,
átélnem a
festményt, hogy tudjam, mit is akart
kifejezni a művész. Ugyanígy van a
zsoltárokban, dicséretekben történő
imádsággal is, melyeket többek
között Kodály Zoltán, Gárdonyi
Zoltán, Máté János, Ádám Jenő,
Goudimel kórusművekben dolgozott
fel. Az énekelésben mondott
imádság az valami olyan többlet,
amit
szóban
vagy
írásban
képtelenség ugyanúgy átadni. Saját
magunknak kell érezni, megélni,
részévé válni, amikor a dallamokat
énekeljük, vagy éppen hallgatjuk.
Amíg írtam ezt a cikket kiírtam pár
sort, amivel megpróbáltam a Cd-n
szereplő
zsoltárok
hitvallását
körvonalazni. Ugyan csak találomra
keresgettem hallgatás közben, de
már ezek a sorok is komplett
prédikációvá váltak. Mert ez az
alkotás valóban az is: bizonyságtétel
a Gondviselő Istenről. A zsoltáros
hitvallást tesz, hogy egyedül csak
benne állhat a mi reménységünk és
életünk.
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voltál
nékünk
hajlékunk,
nemzedékről nemzedékre. Öröktől
fogva mindörökké Te vagy Isten.”
(Zsolt 90); „Légy ítélőm Uram, mert
hűséggel jártam és éltem nagy
ártatlanul. Azért hiszem az Istent,
hogy Ő engemet megment, minden
háborúságomtól.”
(Zsolt
26);
„Pihentében is megád minden
áldást, annak az Úr, akit szeret!”
(Zsolt 127);
„Isten az én
reménységem. Ki az eget formálta és
a földet alkotta.” (Zsolt 121).
A dicsőség pedig egyedül az Istené,
hogy szolgálatra hívott minket,
alkalmas eszközül az énekben
elmondott
imádság
csodás
lehetőségével. Méltó Ő a dicséretre,
hogy
megajándékozott
minket
talentumokkal, adottságokkal, hogy
egy
harmóniában
éneklő
közösségként, kórusként adjunk
hálát neki, imádkozzunk hozzá,
öregbítsük dicsőségét. Ebben az
imádságban részesedhet mindenki,
aki hallgatja és az éneklőkkel együtt
átéli a végtelen nagy Isten
kibeszélhetetlen szeretetét.
Csomós János

REDUKI
Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk
arra, hogy az Ön gyülekezete előtt is
beszámolhatunk munkánkról és
támogatást remélhetünk.
2006
óta
14
település
önkormányzatával vagyok napi
kapcsolatban. A betegek problémái,
a helyzetek súlyossága megköveteli,
hogy az önkormányzatok segítségét
is kérjem. Az eddig gondozott 350
betegünk közül, kb. 60-70 %-ban
szociálisan hátrányos helyzetű,
segítségre
szoruló
családot
gondoztunk. Sok esetben nem volt
fűtés,
melegvíz,
rendszeres
melegétel.
Jómagam
2008-ban
államvizsgáztam
Nagykőrösön
diakónus-szociális munkás szakon.
Több
esetben
segítségemmel
indítottuk el a nyugdíjaztatást, a
hozzátartozók ápolási díj
és
közgyógyellátás igénylését – mellyel
a család anyagi helyzete javulhatott.
Úgy gondolom, hogy ma minden
embernek meg kellene adni, hogy
élete utolsó napjaiban emberhez
méltó körülmények között távozzon
e földi léttől. Sajnos, vannak, akik
magányosan,
elhagyatottan
küzdenek problémáikkal. Jó esetben
egy-egy
szomszéd
segítségét
remélhetik.
Mindannyian
felelősséggel tartozunk önmagunk
életéért, de a kisiklott életeket sem
hagyhatjuk magukra. A hospice
szemlélet elsődleges célja az
életminőség javítása, a lelki
támogatás, a családi viszonyok
rendezése és az elmúlás méltó
befejezése.
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első
betegünket
Szigetszentmiklóson 2006. január 2án kaptam meg. Az idős hölgy egy
utcai szobakerékpár társaságában,
elsötétített
szobában,
egy
gyerekágyon feküdt gondozatlanul.
Lányai összevesztek és magára
hagyták. A néninek olyan előre
haladott volt az állapota, hogy nem
értette a háziorvos sem, hogy mi
tartja életben – a rendezetlen családi
helyzet megoldására várt. Mindenki
le akart beszélni arról, hogy ezt a
viszályt helyrehozzuk. Több napi
imádság segített abban, hogy mégis
felhívjam lányait, és kérjem hogy
látogassák
meg
édesanyjukat.
Tudom, hogy nincsenek véletlenek,
kiderült, hogy az egyik hölgy
személyesen ismer engem, és ez
segített abban, hogy kibéküljenek, és
megbocsássanak
kölcsönösen
egymásnak.
Tudjuk, hogy az imádság mellett a
cselekvő hit is fontos, ezért szántuk
oda magunkat erre a szolgálatra, és
remélem, hogy minél több embernek
nyújthatunk vigasztalást, segítséget
hétköznapjaiban, és emberhez méltó
búcsúvételt a földi világtól.
„Egymás terhét hordozzátok, és úgy
töltsétek be a Krisztus törvényét.”
(Gal.6,2)
Kontha Benőné

PROGRAMOK
Február 24. vasárnap:
úrvacsorás istentisztelet

böjti

Március 3. vasárnap, 16.00:
Újvárosi Presbitériummal találkozó
a gyülekezeti teremben
Március
15.
péntek
9.00:
megemlékezés a temetőben, az
énekkar Kézdivásárhelyen szolgál
Március 24: virágvasárnap ünnepi
istentisztelet az 5. osztályosok
szolgálatával, és a Majosházi
Református Diakónia szolgálatának
bemutatkozása
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ANYAKÖNYVI HÍREK
február

Halottaink:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:
Derecskei Lajos 76 éves,
Szabó M. Józsefné Fábián Zsófia 94
éves,
Váradi Zoltán 70 éves,
Becz Gáborné Kiss Mária 97 éves,
Becz Bálintné Tóth Mária 85 éves,
Ender István 87 éves
testvéreinktől.
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”

(Zsolt 90:1)

Kérjük, aki teheti, adója
1 %-át ajánlja fel az
Alapítványunknak, ill.
énekkarunknak! Köszönjük!
Hajnalcsillag Alapítvány
19185679-1-13
Szigetszentmiklósi Máté
János Református Énekkar
Közhasznú Egyesület
18714746-1-13

HETI ALKALMAINK
HÉTFŐ:
7.30 áhítat
18.00 felnőtt konfirmáció előkészítő
a gyülekezeti teremben
CSÜTÖRTÖK: 18.00 bibliaóra
SZERDA:
17.30 énekkar
PÉNTEK:
7.30 áhítat
17.30 énekkar
19.00 ifi óra
VASÁRNAP:
10.00 istentisztelet,
és gyermek-istentisztelet
a gyülekezeti teremben
HIVATALI ÓRÁK:
Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
Péntek: 9.00-12.00
Telefonon más időpont is
egyeztethető.
Tel.: 24/465-753, 06-20-404-8336.
szalkayl@gmail.com
Weblapunk a következő címen
megtekinthető:
www.szszm-reformatus.hu
A következő szám
Virágvasárnapra jelenik meg
Felelős szerkesztő:
Főszerkesztő:
Tördelőszerkesztő:
Grafika:

Szalkay László
Murányi Melinda
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Kovács Dóra

