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PÜNKÖSDI JEL
Hiába a körültekintő előírás, hogy ha fenyőfát szeretnénk ültetni,
hagyjunk neki sok helyet, mert különben nem tud jól fejlődni… majd
elszáradnak az alsó ágai, és fel kell nyírni, sok esetben nem jól
számoljuk ki, hogy mennyi az a hely…
Így történt nálunk is, ahol túl sok fa, bokor nőtt a fenyő körül,
szinte évente kellett megszabadulni alsó ágaitól, míg mára már 4
méteres magasságig csak a csupasz törzs látható. Aggódva figyelem,
mikor győz majd egy nagyobb széllökés, amely jócskán ingatja ezt a
magas fenyőt. Sajnálnám, de még arra is gondoltam, hogy lehet, hogy
hamarosan ki kell venni a helyéről.
Mégis idén tavasszal egy messzi útról hazatérő örvös galamb pár nézte ki magának, fészket rakott ott a magasban és szorgalmasan
nevelgeti kicsinyeit a nem éppen „biztonságos” körülmények ellenére.
Az első pünkösd óta valami hasonló történik Isten és ember
kapcsolatában. Ahogy itt tudunk lenni ezen a Földön, - ingadozunk az
élet súlya alatt, máskor elveszítjük egy-egy águnkat, itt állunk a
veszteségeinkkel, betegségeinkkel. Van, akiről már lemondtunk, vagy
az orvosok gyógyíthatatlannak minősítik….
És mégis Isten éppen az ilyen embereket „tiszteli meg” azzal,
hogy saját Magából adjon egy részt, és nem is akármilyet: a Lelkét.
Ezáltal pedig új élet támad. Ahogy az első apostolok a korábbi
félszegségük után bátran előálltak és hirdetni tudták: Jézus él, és ti is
élni fogtok! Hirdetni tudták, hogy a reménység, a hit és a szeretet az,
amiről megismer bennünket a világ. „Mert a világ sóvárogva várja az
Isten fiainak megjelenését”. (Róma 8:19).
Adja Isten, hogy Lelkét mindnyájan készen befogadjuk – bármennyire
is alkalmatlannak gondoljuk magunkat -, mert új élet, új reménység és
új hit támad Általa, amely átsegít minket is a nehézségeinken,
veszteségeinken és jellé lehetünk a környezetünk számára.!
Szalkay Lászlóné
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PÜNKÖSD
Tizenkét apostol Pünkösd vasárnapján
kezüket kulcsolván, fejüket meghajtván
imájukat mormolva várják,
lelkükben a csodát kívánják.
Zsidó népek prófétája - Joel jövendölte,
ha jön a jel, mely Isten Lelkét hozza el,
minden bűnétől megszabadul, ki az Úr felé fordul.
Egyszeriben zúgó szél kerekedett,
lángnyelvek táncolnak az Apostolok feje felett.
Beléjük költözék a Szent Lélek,
melyet Isten ád az ő népének.
Hála legyen az Úrnak, a fenségesnek,örömtől, rémülettől szinte
megelevenednek.
Lelkesen, ujjongva zengenek hálát az Úrnak,
boldogságtól mámorosak, pedig bort sem ittak.
Így teljesült be Joel próféciája,
Jézustól áradó Szent lélek csodája.
Isten Lelke betölté az embereket,
ezáltal ad nékik új és örök életet.
Soli Deo Gloria
Kóboryné Kati
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FELNŐTT KONFIRMANDUSOK
BEMUTATKOZÁSA
Fridrich Imre
Családom apai ágon római katolikus, anyai ágon református.
Születésem óta Szigetszentmiklóson élek, és nem is áll szándékomban
innen elkerülni. Itt részesültem református keresztségben. Ennek közel
50 éve.....
A templomokat idáig mégsem a vallásom gyakorlása végett
kerestem fel, hanem pusztán a keresztény kultúra iránti tiszteletből.
Idekerülésem története tavaly kezdődött. Legkisebb gyermekem 11
évesen jelezte, hogy Ő bizony már szívesen megkeresztelkedne. Hogy
ez korábban nem történt meg, ez az én mulasztásom volt. Ezt pótoltuk.
Mindhárom gyermekem meg van keresztelve, én pedig ígéretet tettem a
konfirmációra.
Novembertől járni kezdtem a felkészítésre, és a vasárnapi
istentiszteletekre.
Szívesen tettem, mert javult tőle a belső békém és megerősített abban,
hogy az eddigi életemet úgy éltem, ha újra kezdeném, hasonlóan
tenném ....., de csak hasonlóan!
Megismerve a Magvető példázatát, rá kellett jönnöm, hogy
jóindulattal is csak közepes minőségű talajnak mondhatom magam! De
nem vagyok letaposott út sem! Ez legkevésbé! A bizonyos madarakat is
távol tudom tartani. Nem engedem felkapkodni a nekem szánt magokat!
Köves talaj sem vagyok, hiszem a fiamtól kapott lelkesedésem sem
pillanatnyi dolog. A tövisekkel mindig meggyűlik a bajom. Folyik
velük a küzdelem, hiszen a napi gondok, kudarcok, konfliktusok, és
egyéb terhek gyakran maguk alá gyűrnek.
Lesz-e százszoros vagy hatvanszoros termés? - ezt nehéz
megválaszolni. Én mindenesetre azok közé igyekszem tartozni, akik a
legjobb termésre törekszenek.
Szeretném az idevezető utat a Kossuth Lajos utcai Református
Gyülekezet tagjaként megtalálni!
Köszönöm, hogy befogadtak!
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Orbán Brigitta Daniella
Katolikus családból származom, ott is kereszteltek meg. Első
áldozásom azért maradt el, mert mikor nagyapám kórházba került, sokat
imádkoztam érte, hogy velünk maradjon, de ez nem így történt.
Gyerekfejjel úgy gondoltam, hogy minek az ima, ha nincs
segítség. A hit valamilyen formában megmaradt az életemben, akkor
tört újra elő, amikor édesanya lettem. Lányom nagyon beteg lett és
döntenünk kellett, hogy belenyugszunk a kórképbe, vagy másik
kórházat keresünk. Ha akkor nem megyünk át, a lányom már nem
élne... És én biztos vagyok benne, hogy a döntés megszületése
odafentről jött...
Az életem folytán a megérzések segítettek, amit ma már tudok, az Úrnak köszönhetek.
A református vallás úgy jött az életembe, hogy Párom és
Családja reformátusok. Velük kezdtem templomba is járni. Az
istentiszteletek során mindig megragadt bennem egy történet, egy
mondat, egy szó, amit alkalmazni tudtam életemre. Ezek segítséget
nyújtanak a helyes út megtalálásához, mint pl. az az igevers, hogy
"Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig" (Mt. 28)
A konfirmációra azért jelentkeztem, mert szeretnék felnőttként
bizonyságot tenni a hitemről, és abban a "szerencsés" helyzetben
vagyok, hogy ezt lányommal, Rebekával együtt tehetem meg. A másik
ok pedig az, hogy Párommal - Gáborral -szeretnénk templomi esküvőt,
ezzel is megtisztelni, hogy felvállalom vallását és részt veszek benne.
Köszönöm, hogy itt lehetek!
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„AZ ÚR CSODÁSAN MŰKÖDIK”
Hányszor és hányszor megtapasztaltam ennek a Halleluja-éneknek
az igazságát, mikor olyan hihetetlennek tűnő dolgok is valóra váltak,
amire a józan ész azt mondta volna – ez lehetetlen. Hányszor
megtapasztaltam már, és mégis mindig olyan meglepetésként ér, hogy
az Úr valóban csodálatosan működik.
Ez történt most is, amikor a csejdi testvérgyülekezet orgonista
tanulója - Lőrinczi Lehel - segítséget kért tőlünk, hogy szeretne egy
saját kis elektromos orgonát, melyen otthon (Csejden) tudna gyakorolni,
mert egyébként csak nagy nehézségek árán van erre lehetősége.
Segítettünk. Szerveztünk jótékonysági orgonahangversenyt a
templomunkban, melyen több mint 400.000.- forintot gyűjtöttünk össze.
Csodálatos a gyülekezet buzgósága, de ez nagyon kevés, mert egy
használt hangszer is 2 millió forintnál kezdődik. Kértem támogatást a
Emberi Erőforrások Minisztériumától, de elutasítottak, hogy nem áll
módjukban segíteni. Írtam még egyszer egy elkeseredett levelet, hogy
egy határon túli, hátrányos helyzetű, de rendkívül tehetséges orgonista
tanulónak kellene. „Találtak” lehetőséget, meg 500.000.- forintot.
Csoda, de még a fele sincs meg. Megkeresett a „Bach mindenkinek”
nemzetközi fesztivál szervezője, hogy nem kapcsolódnánk-e be ebbe a
programba. Bekapcsolódtunk, és március 28-án fellépett a gyülekezeti
kórusunk, és eljött Lehel is, hogy játékával kifejezze köszönetét a
gyülekezetnek. Fantasztikus volt, ahogy játszott, szívét-lelkét beleadta.
Bizony volt elérzékenyülés a hallgatóság soraiban.
Vége a koncertnek, és az énekkarunkat Jean Klára orgonaművésznő
kísérte orgonán, aki a koncert után gratulált Lehelnek. Aztán egy elejtett
szóból kiderült, hogy Lehel egy gyakorló orgonát keres. Minő
„véletlen”, a művésznő épp eladni készült az orgonáját 2 millió
forintért, de Lehelnek odaadja 1,4 millióért, és nem baj, hogy most nem
tudja kifizetni egyben, majd részletekben is jó lesz. 2 hét múlva már
Csejden volt az orgona, és Lehel boldogan gyakorolt rajta. Az Úr
csodásan működik... ne legyünk soha kishitűek.
Szalkay László
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Nagytiszteletű Szalkay László lelkipásztor, tisztelt szigetszentmiklósi
Presbitérium, tisztelt Gyülekezet!
Istennek hála, a nagytiszteletű úr fáradhatatlan közbenjárásával,
valamint a szigetszentmiklósi Kossuth utcai gyülekezet feltételek nélküli
támogatásával a vágyam teljesült, a gyakorló orgonát sikerült
megvásárolnom. Számomra nagy előrelépést jelent, mert így a
gyakorlásnak nincsenek akadályai. Remélem, hogy a saját gyakorló
orgonám segítségül lesz abban, hogy a közeljövőben felzárkózhassak a
magyarországi orgonisták szintjére. Jó érzés tapasztalni, hogy az ügy
érdekében a szigetszentmiklósi testvérek minden tőlük telhetőt
megtettek, igazi testvérekként viszonyultak a terv megvalósításához.
Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, az együttérzését,
igyekezetét, munkáját és idejét, amit személyes ügyem érdekében
feláldoztak.
Kívánom, hogy a kegyelmes Isten áldja meg gazdagon a
nagytiszteletű úr, a presbitérium, a gyülekezet életét, szolgálatait!
Testvéri szeretettel
Lőrinczi Lehel
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CIKK-CAKK
A GENERÁCIÓS FESZÜLTSÉGEK KEZELÉSE A
CSALÁDBAN (PRESBITERI KONFERENCIA)
Kedves Testvérek!
Április 14-én az Újvárosi Gyülekezetben tartotta a Délpesti
Egyházmegye az idei első konferenciáját. A téma a család, a
gyermeknevelés, a párkapcsolat volt. Témaindító előadásokat
halhattunk és utána kiscsoportos beszélgetésekben meg is beszéltük a
hallottakat.
Számomra a generációs feszültségekkel foglalkozó szekció volt
a legérdekesebb. Részben összefoglalni szeretném, részben a saját
tapasztalataim is benne vannak, már amennyire én erre alkalmas vagyok
és az én „szemszögem” valamit is jelent.
Az előadás a generációs feszültségekről szólt általában, felölelve
1. a szülői tekintélyt,
2. a szülői tiszteletet,
3. a szülői feladatot,
4. a „mit gondolnak ma az emberek erről?”
5. és mindez természetesen a Biblia szemszögéből
Hadd kezdjem azzal, hogy ma a technika gyors fejlődésének
következtében a következő generáció már egész más környezetben nő
fel, mint a szülei. Generációkkal ezelőtt a gyermek szűk családi körben
nőtt fel (még ha nagy is volt az a család ☺). A külső hatások eltörpültek
a család „belső” életének hatásaihoz képest. Természetesen a gyermek
állandóan tiltakozik az előző generáció viselkedésével, szokásaival
szemben. Ma ezt nagy mértékben felerősíti a TV-ből, internetről,
„kütyükből” áradó „szenny”. A családmodell is sokat változott. Az
„aranykor” helyett jött az együttélés, majd a gyermekközpontúság eltűnt
és helyette lett a karrier szemlélet, azaz csak a karrier és ne „zavarjon”
bele egy gyerek. De hál’ Istennek maradt még gyermekszerető család is,
amelyik megtalálja az életcélt a boldogságot, a ”KARRIERT” a
gyermeknevelésben is, ebben a plurális családmodell világban, mert
abban élünk.
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Azáltal, hogy a következő generáció már szinte egészen más
környezetben, külső hatások közepette nő fel bizony a szülői tekintélyt
nehéz fenntartani. Számunkra hittel, hitben élő emberek számára a
Biblia tanítja, hogy minden hatalomnak és igazságnak,
következésképpen minden tekintélynek egyedüli birtokosa Isten. Ő
azonban nem tartja meg magának ezeket, hanem abba embereket is
belevon. Munkatársakként használ bennünket, és ahhoz ad saját
hatalmából - hangzott el az előadáson.
Némely mai családban nem is törekednek arra, hogy tekintélyt is
tartsanak, mert – szerintem – túlságosan liberális a nevelés, úgy is
mondhatnám mindent megengedő, szabadjára engedő a nevelés. Sokkal
többet kellene beszélgetni, bevonni gyermekeinket a mindennapi
dolgokba tevékenységbe és ezáltal példával mutatni a helyes
viselkedést. És ez által lesz tekintély is, mert a gyermek „utánzó” azaz a
minta sokat jelent. De, ahol nincs családi minta ott a TV, a „kütyü” a
„minta”, amelyből „táplálkozik” a gyermek és alakítja az ömlő
információt a saját fantáziája szerint. (Ezért hallhatunk elborzasztó
esetekről is. Az állatos „mesékben” ha valamelyik állatot a falhoz
csapják és a gyerek ezt látja, azt gondolja, hogy ő is megteheti, hiszen a
„mesében” semmi nem történt. Lemászott a falról és minden ment
tovább. Bocsánat a történetért, de ezért tiltják, be már a nagy nyugaton
is a hasonló filmeket.)
Isten éppen a szülőket engedi be leginkább az ő munkájába. Az
apai gondoskodás és az anyai gyengédség ősforrása Isten.
Két igét is hallhattunk:
„Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az
istenfélőkhöz.”
/Zsolt 103.13/
״Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket...”
/Ézs. 66,13/
Természetesen a szülői tisztelet is téma volt. Tisztelni a másikat
azt jelenti: komolyan veszem. Tisztelni a szüleinket azt jelenti:
komolyan vesszük őket, mégpedig minden körülmények között. Akkor
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is, ha történetesen nincs igazuk, és akkor is, ha elesett állapotba kerültek
már. Akiben van istenfélelem az tiszteli Isten törvényeit és a szüleit is.
A szülő feladatát egy igével vezette be az előadó:
„Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az
atyákhoz...” /Mal 3,24/
A szülő mutasson rá a mennyei Atyára. A szülők hivatása
választ adni gyermekeiknek létük nagy kérdéseire, a szülők hivatása
életvitelükkel példát mutatni a gyermekeiknek Isten gondviseléséről halhattuk.
Ha belegondolunk, ha meglátjuk, hogy az az ártatlan kisgyermek
hogyan ragaszkodik, felnéz a szüleire, akkor már „csak” ezt kell
megtartani. „legyetek olyanok, mint a kisgyermekek”
Azt, hogy továbbra is ragaszkodjon, megossza a gondjait a szülővel,
lelki támasza legyen a szülő fenn kell tartani ezt a kapcsolatot.
Beszélgetni, „megnyitni” a lelkét, hogy tudja nem él vissza vele a szülő.
Nem fenyítéssel, szigorral „tanítsuk” engedelmességre, tiszteletre a
gyermeket, hanem szeretettel. (Na ja, néha a korlátokat be kell tartatni,
de azt is lehet értelmes megbeszéléssel is, ha egyszer bizalmas
viszonyban vagyunk)
A Heidelbergi Káté 104. kérdése szépen összefoglalja mindezt:
“Mit követel Isten az ötödik parancsolatban?”
Felelet:
„Azt, hogy atyámnak, anyámnak és valamennyi elöljárómnak minden
tiszteletet, szeretetet és hűséget megadjak, és magamat minden jó
tanításnak és büntetésnek illő engedelmességgel alávessem, azonfelül az
ő gyengeségeik iránt türelmes legyek, mivel Isten minket az ő kezük
által akar vezetni.”
Sokat lehet mind erről még beszélni, eseteket feldolgozni, de
gondolatébresztőnek nagyon jó volt. Sőt azt is jelenti, hogy jók ezek a
Presbiteri Konferenciák.
Pogrányi Károly
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LÉVA HÁLAADÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET 2018
Meghívást kaptunk a lévai gyülekezettől, hogy április 29.-én
ünnepeljünk velük. A hálaadás, ünneplés oka, hogy elkészült a
Református Kollégium. Ennek átadására és az új Forrás bölcsőde
alapkőletételére került sor.
Kis delegációnk a vasárnap délelőtti Istentisztelet után
háromnegyed egykor indult el a Gondnok úr kocsijával. Az ő
vezetésével és lelkészünk navigálásával 2 óra alatt oda is értünk.
Útközben szemet gyönyörködtető volt az élénksárgán virágzó
repcetáblák látványa.A felbukkanó hegyek, mint alföldi embert,
csodálattal töltöttek el. A dombokon, hegyoldalon szépen rendezett
szőlősorok, zöldellő, virágzó fák, erdők. A kanyargós hegyi utak után a
másik oldalon megláttuk Lévát.
Már vártak ránk. A parkolásnál és a templomba érkezéskor
kedvesen segítettek, hogy megtaláljuk a meghívott vendég
gyülekezeteknek fenntartott helyet. A zsúfolásig megtelt templomban
éppen csak elfoglaltuk a helyünket, amikor 15 órakor megkezdődött az
Istentisztelet. Megható és felemelő érzés volt, amint a 18 lelkész
palástban bevonult és szószékkel szemben elfoglalták helyüket. Nt.
Kassai Tímea lelkipásztor köszöntötte a meghívott vendégeket, az
ünneplő gyülekezetet. Ezután igét hirdetett Ft. Fazekas László
szlovákiai Református Püspök. Következtek a köszöntések: Kassai
Gyula esperes, Kiss Beáta a Czeglédi Péter Református Gimnázium
Igazgatója, többek között még Kiss Balázs a Pozsonyi Magyar
Nagykövetség részéről. Ezt követően a gimnázium diákjait halhattuk,
láthattuk. Csengő, gyönyörű énekükkel, műsorukkal igazi
magyarságukról tettek tanúbizonyságot. A záróének, a Himnusz
eléneklése és az Áldás vétele után átvonultunk a kollégium udvarára a
bölcsőde alapkőletételére. A Szózat eléneklését követően, a Kollégium
épületének főbejárata előtt az ünnepélyes szalagátvágásra került sor. A
program hivatalos része . Fazekas László püspök úr áldásával ért véget.
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A Kollégium a Czeglédi Péter Református Gimnázium felső
szintjén helyezkedik el és 30 férőhelyes. Ezt a Komplexumot a
Reménység szigetének nevezték el, amely magába foglalja a
gimnáziumot, kollégiumot, és az épülendő Forrás bölcsődét.
A kollégium megtekintése után szeretetvendégségre invitálták a
meghívottakat. A kedves szavaknak, kínálásoknak nem igen tudtunk
ellenállni, pláne nem az íncsiklandó finomságoknak.
Nagyon kedves, szeretetteljes testvéreket ismertem meg. Jó volt részt
venni hálaadásukban, örömükben. Gyorsan eltelt ez a délután. Jó lett
volna még kicsit szétnézni Léván, de indulnunk kellett hazafelé. Talán
legközelebb arra is lesz idő és lehetőség.
Bár hazafelé utunkon viharfelhők kíséretében jöttünk,hála
Istennek - szerencsésen hazaérkeztünk.
Kiss Jánosné Katalin

AMIT A TEMETŐRŐL MINDENKINEK TUDNI KELL
A szigetszentmiklósi temető Egyházközségünk tulajdona,
református temető, amely azonban köztemetői feladatot is ellát, azaz
felekezetre való tekintet nélkül minden elhunytat el lehet benne temetni.
Ez egyházközségünk nagylelkű gesztusa a város minden lakója
irányába, amely azonban komoly megterhelést is jelent a számára. Ezért
az üzemeltetésére nem is vállalkozik, hanem a SZIGÜ Temetkezési
Vállalattal kötött üzemeltetési szerződést. A temető fenntartásával,
üzemeltetésével kapcsolatos összes feladatot a SZIGÜ végzi,
természetesen az Egyházközség Presbitériuma irányítása és ellenőrzése
mellett.
Az üzemeltető feladatai közé tartozik minden közcélú temetői
létesítmény takarítása, karbantartása és fenntartása. A temető tisztán
tartása, a hulladék elszállítása. A temetői rend fenntartása.
Ez utóbbi egy kényes kérdés, mert a rendet a temető látogatók,
az elhunytak hozzátartozói között kell fenntartani. A ma embere viszont
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nem szeret tudomást venni a rendről, hanem azt gondolja, mindent
szabad és mindent lehet neki. Néhány példa: A temetőt nyári
időszakban este 8 órakor be kell zárni. Egy alkalommal a város
polgármesterét este fél kilenckor kétségbeesett telefonhívás éri el, hogy
ZÁRVA van a temetőkapu, nem tud kimenni.
Sírköves munkát hétvégén nem szabad végezni, ezért a temető
nagykapuja zárva van. De neki sürgős a munka, ezért levágja a lakatot,
és behajt autóval.
A törvény előírja, hogy a temetőt körbe kell keríteni. Nagy
pénzáldozatok árán elkészült a kerítés, sokan zúgolódtak, nem tudnak a
megszokott rövid útjukon keresztülvágni a temetőn, és úgy hazajutni.
Egyik reggel azt láttuk, hogy a temető vaskerítéséből egy táblányit flexszel kivágtak, és csak úgy visszatámasztották a helyére.
Amíg nem volt kerítés, sokan szemétgyűjtő helynek nézték a
temetőt. Odahordták a háztartási hulladékot – használt pelenkát,
műanyag flakonokat -, építési törmeléket – WC-csészét, csempét,
betontörmeléket, ablakkeretet, sittet -. 4 évtizedig tanácsi kezelésben
volt a temető, majd néhány évig önkormányzati tulajdon volt, de senki
el nem szállította a szemetet, amely már hatalmas heggyé kezdett válni.
Két évvel ezelőtt kihordattuk, 500 köbméternél is több volt.
A legnehezebb mégis azt megértetni a hozzátartozókkal, hogy a
sírhely gondozása, gyomtalanítása az ő feladatuk. A sírhelyhez
hozzátartozik egy 30 cm-es sáv is, amely a sírhelyet körbeveszi. Van,
aki ezt murvával szórja fel, más kőlapokat helyez el a szomszéd sírhely
megváltójával egyetértésben. Más hagyja, hogy a fű, a gyom nőjön,
nem jön ki a sírt gondozni. Ez nem csak elcsúfítja a temetőt, hanem a
többi sírhely gondozójának az életét is megkeseríti, mert „dzsungelen”
kell átvágnia, hogy a saját sírhelyéhez eljusson. Ezt nem a temető
üzemeltetőjének kell rendben tartani, hanem annak, aki a sírhelyet
megváltotta. Természetesen az üzemeltető sem örül az ilyen
eldzsungelesedett területeknek, ezért időről-időre levágja a fűkaszával a
területet, hogy az is rendezett legyen. Ilyenkor azonban a levágott fű
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repül mindenfelé, azok síremlékére is, akik rendben tartják az övékét, és
ez újabb bosszúságot szül.
Ezért arra kérünk mindenkit, hogy a megváltott sírhelyekre kellő
gondot és figyelmet fordítson. Csak együtt tudjuk a temető rendezett
voltát megteremteni és fenntartani. A tudnivalókat az Egyházközség
honlapján a „Temető rendje” menüpont alatt mindenki elolvashatja.
Problémás eseteket a temető irodájában, az üzemeltetőnek kell jelezni.
Ha úgy érzi, hogy nem oldódott meg, írja meg röviden, és küldje meg a
Lelkészi Hivatalnak. Eddig minden megkeresésre reagáltunk, és minden
problémát orvosoltunk. Ha pedig hangulatot keltenek a temető
állapotával kapcsolatban, ne a hangulatkeltők táborába álljunk be,
hanem a probléma valódi orvoslására törekedjünk!
Köszönettel Szalkay László lelkipásztor

PROGRAMOK
(december-január)
Június 1. 17 óra:Szorgos Kezek
Június 3. 10 óra Istentisztelet, Református Egység Napja
Június 6. 8 óra református pedagógusok sírjainak koszorúzása
Június 10. Évzáró istentisztelet
Június 15. 17 óra Szorgos Kezek
Június 17. 10 óra Gunyits Ottó búcsú istentisztelete
Július 2-6 Refis tábor
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(április-május)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Csorba Attila István és Oroszi Bernadett
Mucska Gábor István és dr. Borbás Nóra
KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMÁBAN RÉSZESÜLTEK:
Fodor Gábor és Szabó Krisztina leánya LETTI és fia BENETT, Gyurián
Mihály és Vörös Alexandra leánya: IMOLA NATÁLIA
Gortva Péter és Balogh Anikó leánya ZSÓFIA, fia:PÉTER
Fábián Péter és Ferenczi Edit fia: ÁKOS

KONFIRMÁLTAK:
Bartha Tünde, Bróda István Norbert, Falu Tímea, Herpai Dénes,
Fridrich Imre, Orbán Rebeka Nóra, Orbán Brigitta Daniella, Parti
Enrikó, Rusz Gergely, Sipos Szabó Zoltán, Varga Kristóf
HALOTTAINK:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett reménységgel búcsúztunk:
Allaga Lázárné sz. Gere Jolán 82 éves,
Buda Lászlóné sz. Együd Lídia 81 éves,
Tóth József 74 éves,
Földi Andor 86 éves,
Kiss József 76 éves
korában elhuny testvéreinktől.
Isten Igéje nyújtson vigasztalást a gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.”
(90. Zsoltár 1. vers)
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HETI ALKALMAINK
Hétfő: 7.30 áhítat
Kedd: 18.00 házi imaóra (Madách u. 14.)
Szerda 17.30 Énekkar
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Péntek
17, 30 Énekkar
Szombat : 17.00 Ifjúsági óra
Vasárnap: 10.00 Istentisztelet és gyermekistentisztelet

HIVATALI ÓRÁK
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00

illetve telefonon történt megbeszélés alapján:
+36/24-465-753, +36/20-404-8336
Weblapunk a következő címen tekinthető meg:
www.szszm-reformatus.hu

Kérjük, aki teheti, adója 1 %-át ajánlja fel az Alapítványunknak,
illetve énekkarunknak! Köszönjük!

Hajnalcsillag Alapítvány 19185679-1-13
Szigetszentmiklósi Máté János Református Énekkar Közhasznú
Egyesület 18714746-1-13
Egyházközségünk számlaszáma: 11742252-20019718

