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TÚRMEZEI ERZSÉBET: HÚSVÉTRA
Cseresznyefa előtt
megállok csendesen,
és a bomladozó
rügyek titkát lesem.
Húsvétra kivirágzik.

Szívemben a dalok
bokrán is bomlanak
a barna kis rügyek.
Mosolyog rá a nap.
Húsvétra kivirágzik.

A lila orgona
nő lankadatlanul.
Bársonybimbóira
a fény kacagva hull.
Húsvétra kivirágzik.

Ezer ének fakad
rajta, ezer virág.
Őt fogja áldani
mind, az Isten Fiát!
Húsvétra kivirágzik...

Őt és a diadalt
sötét, hideg síron.
Krisztust, az életet!
Ének, fehér szirom...
Húsvétra kivirágzik!
Áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk!
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HÚSVÉT
Idén is elérkeztünk a Húsvéti időszakhoz. Ilyenkor minden család lázasan
készül az ünnepre: tavaszi nagytakarítást tartanak, a családi hagyományok
előkerülnek. A gyermekeknek húsvéti csomagot hoz a húsvéti nyúl,
előkerülnek a szekrény mélyéből a locsoló kölnik, a húsvéti versek.
Készülnek a hímes tojások.
Nekünk Krisztust követőknek azonban mégis több a Húsvét ünnepe
hagyományok megőrzésénél, vagy egy kis szabadidőnél. Húsvét ünnepén
emlékezünk meg az egész történelem legnagyobb eseményéről: Jézus
Krisztus, az Isten Fia meghalt a mi bűneinkért, és harmadnapon feltámadt.
Erre az eseményre mutat előre az egész Ószövetség, és erről tesz
tanúbizonyságot az egész Újszövetség. Ez a magva a keresztyén hitnek:
Jézus meghalt Nagypénteken, és harmadnapra feltámadt.
Minden évben újra és újra megemlékezünk ezekről, és talán már
megszokottá vált, talán már túlságosan megtanultuk ahhoz, hogy át is éljük
ezt: Jézus feltámadt a halálból. Itt nem arról van szó, hogy Jézus tetszhalott
volt, vagy kómába esett. Jézus valóságosan meghalt, és vasárnapra
valóságosan feltámadt. Nem csak szellemben, hanem hús-vér testben.
A kérdés csak az, hogy el tudjuk-e hinni, hogy Jézus él? El tudjuk-e hinni,
hogy nem csak egy bölcs tanító volt, akinek szép tanításai voltak, hanem a
mindenség Ura, aki feltámadt, és most is él, és el fog jönni újra?
Keresztyén életünk legfőbb kérdése ez: Hisszük-e ezt?
Azzal, hogy Jézus feltámadt, nekünk is a feltámadás reménységét, és
ígéretét adta: Ha valaki hisz énbennem, ha meghal is él. Ha nem hisszük,
hogy Jézus feltámadt, akkor az egész hitünk elveszti az alapját. Akkor az
egész keresztyén tanítás nem más, mint egy erkölcsi útmutató. Isten
azonban ennél sokkal többet adott nekünk. Ígéretet tett, hogy ha hiszünk
benne élni fogunk, nem csak a lelkünk fog élni tovább, hanem új testet
kapunk ajándékba.
A Krisztustól kapott új élet pedig már itt a földön elkezdődhet, már itt
ebben a bűnös világban közösségben lehetünk Istennel, és
megtapasztalhatjuk gondviselését, szeretetét. Istennel együtt élhetjük
életünk minden napját, mert Jézus feltámadt, és elküldte az ő Szentlelkét.
És mennyivel többet kínál nekünk az eljövendő örök országban, ahol
szemtől szembe találkozhatunk majd feltámadt Urunkkal.
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A Szentlélek tanítson minket ebben az évben is, táplálja pislákoló hitünket,
hogy a Húsvét ünnepén ne csak halljuk vagy olvassuk a Húsvéti
történeteket a Bibliából, hanem minél inkább át tudjuk élni ennek a
valóságát, és hitünk lángra lobbanjon! Segítsen a Szentlélek, hogy élő
hittel higgyük: Jézus feltámadt, és minket is fel fog támasztani! Hogy
elkezdhessük megélni a hitet, hogy már itt, e földi életünk Krisztust követő
ÉLET lehessen!
Kívánom, hogy idén minél többet átélhessék ennek az örömét!
Gunyits Ottó Károly
SOLUS CHRISTUS
A reformátorok tanításait 4 alapelvben lehet összegezni, amely minden
református/evangélikus hívő életét és hitét meghatározza. A 4 alapelv
közül már szó volt a Sola scriptura = Egyedül a Szentírás alapelvéről, most
egy másikkal ismerkedünk meg ez pedig a Solus Christus, magyarul:
Egyedül Krisztus által van üdvösség.
Az üdvösségről először az örök élet jut az eszünkbe, de az üdvösség
sokkal több, mint a halál utáni örök élet. A Bibliában az üdvösségre, a
szabadulásra és a gyógyulásra ugyanaz az egy szó van, a „szótéria”. A
Bibliából úgy ismerjük meg Istent, mint szabadító Istent. Gondoljunk csak
arra, amikor Isten kiszabadította népét az egyiptomi szolgaságból, vagy a
bírák korában a szomszédos népek fenyegetésétől megóvta. A
Tízparancsolat is azzal kezdődik, hogy Isten bemutatkozik népének: „Én
az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából!”. Ez a „kihoztalak téged” Isten szabadító hatalmát
mutatta meg. De Isten nem egyszerűen a politikai szabadságot hozza el
népének, hanem az igazi szabadságot, mert megszabadít a bűn rabságából.
Amikor Mária várandós volt Jézussal, akkor Isten angyala ezzel az
üzenettel kereste fel: „nevezd el Jézusnak, mert Ő fogja megszabadítani a
népét bűneiből” (Máté 1:21).
Jézus, a Szentháromság Isten második személye, aki emberré lett, ezt a
nevet kapta: Szabadító. Ez az Ő lénye, életének lényege, hogy
megszabadít. A kortársai azt várták tőle, hogy politikai szabadságot
hozzon. De Ő ettől többet adott, kihozott a bűn mélységéből,
megszabadított a bűn hatalmából. Eddig nem volt képes az ember arra,
hogy jót tegyen, hanem a legjobb szándékkal véghezvitt cselekedete is a
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bűnt szolgálta. Jézus nélkül csak vétkezni tudunk, de ha Jézus
megszabadít, akkor valóban szabadok leszünk, és képessé válunk arra is,
hogy jót tegyünk.
És mit nevezhetünk jó cselekedetnek? Csakis azt, amely igaz hitből, Isten
törvénye, az Ő dicsőségére történik, és nem azt, amit mi annak gondolunk,
vagy mások annak neveznek – ahogy a hitvallásunkban, a Heidelbergi
Kátéban (91. kérdés) olvashatjuk.
A bűnös természetünktől, a bűntől csak Jézus Krisztus tud megszabadítani,
erre senki másnak nincs hatalma, lehetősége. Voltak, akik azt mondták,
hogy neveléssel meg lehet változtatni az embert. Sok mindent el lehet érni
neveléssel: a jó magatartást, az illedelmes viselkedést, de a szívben akkor
is a bűn lesz az úr, és minden jóra történő nevelés ellenére a rossz utat tör
magának. Voltak, akik azt mondták, hogy az ember jónak születik, csak a
körülményei teszik rosszá, nosza változtassuk meg a körülményeket. Ez a
kísérlet is teljes kudarcba fulladt. Jézus által azonban meg lehet szabadulni
a bűntől, ez az újjászületés. Akit pedig megszabadít a bűntől, azt
megszabadítja a haláltól is, hogy az újjászületett élet részese lehessen a
menny dicsőségének, az örök életnek.
Az üdvösségünk már a földi életünkben elkezdődik, a feltámadás által
pedig a mennyben kiteljesedik. Dicsőség érte Krisztusnak!
Szalkay László

BIBLIAI TÖRTÉNETMONDÓ VERSENY
„Ne szóljon igéd hiába”
Majd 20 éve már, hogy évről évre ilyentájt rendezzük meg iskolánkban a
bibliai történetmondó versenyt. Felemelő érzés hallani a gyerekeket,
amikor nagy komolyan – és persze szépen – elmondják a szóról szóra
megtanult igeverseket. Mindkét tagozaton 2-2 igerészlet közül
választhattak az induló versenyzők. (2 Krónikák 34, 29-33 és ApCsel 2,
37-42, illetve Ezsdrás 3, 10-13 és ApCsel 16, 25-33)
Február 23-án Noseda Tibor igazgató úr köszöntő és bíztató szavai után
két zsűri várta a tanulókat. Az kisebbek szereplését Bán Anikó, Bernátné
Pflum Erika, Eisenbacher Józsefné és Galambos Mária tanító- és tanárnők
hallgatták meg. A verseny megkezdése előtt a gyerekek Anikó néni
vezetésével szépen összefoglalták, elsorolták, mire is kell ilyenkor nagyon
vigyázni: a szép hangsúlyozásra, a pontosságra – tökéletesen szöveghűen
kell mondani a szöveget! - a helyes levegővételre, és más dolgokra.
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Ügyesek és bátrak voltak valamennyien:
1.a-ból Gere-Hudy Klementina, 2.a-ból Ács Emese, Szőke András
Gergely, Boross Kamilla Eszter, Szántó-Becz Diána, 3.a-ból Szép
Julianna, Hegedűs János Benedek, Bróda Tímea Andrea, a 4.a-ból pedig
Boross Bertalan, Furkó Annamária, Morvai Hajnalka, Szalkay Tünde és
Takács Emese.
A legjobban pedig ők szerepeltek:
1-2. osztályosok: 1. helyezett: Boross Kamilla Eszter
2. helyezett: Gere-Hudy Klementina
3. helyezett: Szántó-Becz Diána
3-4. osztályosok: 1. helyezett: Szép Julianna
2. helyezett: Boross Bertalan
3. helyezettek: Furkó Annamária
Hegedűs János
A felső tagozaton versenybe szálltak: 5.a: Gyüre Eszter, Szalkay Krisztina,
6.a: Boross Máté Lehel, Jassó Eszter Flóra, 7.a Bartha Tünde, Gyimóthy
Orsolya, Zahár Flóra, Szabó Viktória Zsófia, 8.a: Boross Csaba Dániel,
Tóth Botond, Szántó-Becz Erik, Szalkay Márta és Szokai Brigitta. Dicséret
illeti őket bátor és hűséges szereplésükért.
A zsűriben Ács Zsuzsanna, Bogenfürst Erika és Simonyi Tiborné tanárnők
foglaltak helyet.
A legjobbak pedig:
5-6. évfolyam 1. helyezett: Boross Máté Lehel
2. helyezett: Jassó Eszter Flóra
3. helyezett: Szalkay Krisztina
7-8. évfolyam: 1. helyezett: Gyimóthy Orsolya
2. helyezett: Bartha Tünde Ilona
3. helyezett: Boross Csaba Dániel
Szívből gratulálunk a helyezetteknek!
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Ezúton mondunk köszönetet gyülekezetünk nagylelkű tagjainak, a
támogató szülőknek és az iskola konyhájának a segítségért, finom
süteményekért. A versenyzést követő szeretetvendégség ugyanis mindig
fénypontja ennek az alkalomnak.
Szeretettel köszönöm meg Jassóné Tóth Angéla kedves kolléganőmnek az
előkészítő és szervező munkát.
A jó hangulatú versenyt Szalkay László tiszteletes úr összegző gondolatai,
emléklap és csoki átadása, valamint a gyerekek megszokott szép közös
éneklése zárta.
Tanulóink a Gyulán megrendezésre kerülő XVIII. Országos Bibliai
Történetmondó versenynek ezúttal a rajzpályázati részén vehetnek részt.
Koordinátora Kovács Dóra tanítónő.
Engelhardtné Kálmán Éva

Kecskeméten április 7-8-án zajlott az Országos Vetélkedő. Erről
beszámolót a következő számban közlünk majd.
MIÉRT JÓ A „REFIS” OSZTÁLYBA JÁRNI?
Amikor a tiszteletes asszony, Szalkay Csilla felhívott, hogy írjak pár sort
arról, hogy miért hoztunk jó döntést, amikor gyermekeinket a református
osztályba írattuk, nemet mondtam. Arra gondoltam, hogy bár nagyon
megtisztelő a felkérés, de a gyülekezet másik, aktívabb tagja méltóbb
lenne erre a feladatra.
Hazafelé a kocsiban ülve volt időm gondolkodni, és azt éreztem, hogy
mégis szeretném leírni, mit adott nekünk a református osztály, ezzel
meghálálhatnám a kedvességet, a befogadást, amit itt kaptam. Férjemmel
nem vagyunk aktív vallásgyakorlók, de mint minden családban, a
miénkben is van - a férjem édesanyja - aki egy vidéki református közösség
tagja és boldog volt, amikor emellett az osztály mellett döntöttünk.
Ha az ember gyermeke 6 éves lesz és iskolát kell választani, nehéz feladat
előtt áll. Régi bölcsesség, hogy tanítónőt kell választani. A gyermekét a
szülő ismeri a legjobban, így a nyílt nap erre a legjobb fórum, ahol a szülő
és a gyermek is testközelből szerezhet tapasztalatot és dönthet erről.
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Mindkét kislányomnál a választás jól sikerült, a református hittanos
osztály tanítónői főnyereménynek bizonyultak. A nagyobbik lányom most
negyedikes, a kisebbik első osztályos.
Mivel az iskolaválasztás a gyerekekről szól, megkérdeztem Őket, hogy
szeretnek-e a református osztályba járni, ha igen, miért.
Tamara, a maga 7 évével azt mondta: „Nem tudom, csak érzem, hogy
szeretek ebbe az osztályba járni, nagyon szeretem Erzsike nénit.”
Kamilla azt válaszolta: „Büszkeség, hogy ide járhatok. Szeretem Marika
nénit és a többi gyereket. Mélyebben megismerhetem a Bibliát, és hogy
idén is mehetek Kecskemétre.” (Bibliaismereti versenyre)
Mint szülő, látom, hogy ezekben az osztályokban a tanítónők, a gyerekek
és a szülők figyelnek egymásra, segítik egymást, az osztályban nem a
pénz, a divat diktál és rangsorol, tovább maradnak gyerekek.
A Biblia megismerésén túl egy élő, aktív közösség tagjai lehetnek,
előadásokat alkotnak a pedagógusokkal, melyeket a templomban
vasárnaponként előadnak kicsik és nagyok előtt. Ezek a megmutatkozások
a legzárkózottabb gyermeket is megnyitják, segíti a kibontakozásban,
könnyebben válhatnak az osztály aktív tagjává, szerethetik meg az
iskolába járást.
Továbbá bibliaismereti, bibliai történetmesélő versenyen indulnak, melyek
újabb lehetőségek a megmutatkozásra és élmények szerzésére.
A hétfő reggeli áhítaton mindennapi történeteken keresztül a napi
problémákra kapnak válaszokat a gyerekek a Biblián segítségével
számukra érthető módon.
Külön említést érdemel a „refis” tábor, mely minden nyáron
megrendezésre kerül a Buga udvaron. Csak szuperlatívuszokban tudok
róla beszélni. Mindkét gyermekem lelkesen megy óvodás kora óta. A
táborban a tiszteletes úr, a felesége, a tanítónők, az óvodapedagógusok és a
szülők lelkes csapata biztosítja, hogy több mint száz gyermek
programokkal teli, boldog 5 napot töltsön együtt.
Nekem, szülőnek két boldog, sikeres gyereket, két csodálatos,
gyerekcentrikus tanítónőt, és egy szuper szülői közösséget adott a
református osztály. Ezek a barátságok túlnyúlnak az iskola keretein, és
bízom benne, hogy ha már gyermekeink nem a Bíróba járnak, akkor is
megmaradnak, egy életre szólnak.
Végigolvasva a fentieket, örülök, hogy megfogalmaztam, leírtam.
Köszönöm, hogy az én tollam által szólalhatnak meg a szülők a Hívó Szóban. Reményeim szerint ebben az évben is sok első osztályos gyermek és
szülő választja a református osztályt.
Dr. Bacher-Takács Tímea
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MIÉRT A „REFI”?
A Bíró Lajos Általános Iskola a valamikori református iskola
hagyományát, több évszázados múltját őrzi az évfolyamonkénti egy
református osztály indításával. Az első ilyen osztályban végzett gyerekek
ma már éppen 30 évesek!
Jóllehet, a „2011. évi CXC. törvény a köznevelésről” iskolai oktatás
keretébe illeszti a hit- ill. hit- és erkölcstantan oktatást (minden hivatalosan
bejegyzett felekezetre vonatkozóan), az iskolánkban működő református
osztályok ennél lényegesen többet nyújtanak tanulóinknak és
családjaiknak. Ezért is ragaszkodunk a „református osztály” elnevezéshez.
De miben is rejlik ez a többlet? Abba a bizonyos ballagó tarisznyába a
hamuban sült pogácsa mellé a mindenkori 8.a osztályos gyerekeknek még
mi kerül? Mi az a lelki többlet, amit magukkal visznek?
Erről kérdeztem a református osztályokban tanító kollégákat. Közülük
Jassóné Tóth Angéla tanítónő véleménye foglalja össze legjobban az
elmondottakat: „A lelki nevelés ezen osztályok elsődleges feladata. Ez a
legfontosabb, ez mindennek az alapja. Ha ez rendben van, akkor épülhet rá
minden más.” Végzős diákjaink közül Boross Csaba Máté tanulónk szavait
idézem: „Csak annak ad többet a református osztály, aki valóban hisz
Istenben, vagy tényleg református, vagy gyakorolja a vallását, és tényleg
ezek miatt került ebbe az osztályba.” Aki pedig nem ezért került ide, de
bekapcsolódik – teszem hozzá -, és az osztály református közösségét
erősíti, eljön áhítatokra, versenyekre, akkor ő ugyan úgy nyertesévé válik
ennek a többletadománynak. Ehhez a családok bíztatása, támogatása
szükséges.
Ugyancsak Csaba fogalmazta meg a következő gondolatokat: „A hétfő
reggeli áhítat segít felkészülni az egész hétre. Az éneklés megnyugtat, és
ez főleg hétfőn nagyon jó. Szeretem a bibliai versenyeket is. Ötödikben
voltunk Kecskeméten, az országos versenyen, ami nekem a mai napig
emlékezetes élményem. Szóval: annak jó a református osztály, aki
komolyan gondolja!”
Fogadjuk meg mi a bölcs tanácsot: Gondoljuk mi is komolyan; vegyük
komolyan szüleinktől kapott hitünket! Nem elég csak a hittan óra, éljünk a
református osztály nyújtotta lehetőséggel!
Április 20-21-én beíratás van az ország valamennyi iskolájában.
Nálunk is. Önöké a választás lehetősége, Önöké a döntés!
Szeretettel: Engelhardtné Kálmán Éva, a 7.A osztályfőnöke
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EGY IFI-S NAPLÓJA – A FILMKLUBB
Március 25-én az IFI filmklubot tartott. A film, amit megnéztünk, a Mátrix
volt. Lilla vezette fel az alkalmat, majd azt kérte tőlünk, hogy a film végén
próbáljuk megfogalmazni, hogy mi is az a Mátrix. A film akcióval teli,
izgalmas és elgondolkodtató a jövővel kapcsolatban.
A film után körberaktuk a székeket, és megbeszéltük a történettel
kapcsolatos gondolatainkat. Mindenki elmondta a véleményét, hogy
tetszett-e neki a film, vagy sem, majd a főszereplőt összehasonlítottuk
Jézussal, hiszen mindketten megmentik a világot, azaz az emberiséget.
Végül elmondtuk, hogy mi is az a Mátrix, amely egy olyan világ, amelyről
az emberek azt hiszik, hogy valóság, pedig valójában csak egy kitalált
hely.
Nekem nagyon tetszett a film, és kellemesen csalódtam benne. Az elején
másra számítottam, de érdekes volt belegondolni abba, hogy a technika
egyszer tényleg ilyen fejlett lehet, és hogy egyszer sikerül létrehozni a
mesterséges intelligenciát. Egyszer majd a film többi részét is szeretném
megnézni.
Gergely Réka ifis
REFIS TÁBOR 2017
A Kossuth utcai Református Egyházközség Refis tábort szervez 6-12 éves
gyermekek számára.
Időpont: 2017.07.03-07.07. között.
Helyszín: Bíró Lajos Általános Iskola,” Buga udvar”.
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő. Testvéreknek 2.000 Ft kedvezmény.
A tábor 8.30-kor kezdődik, és 17 óráig tart.
Programok: beszélgetések bibliai történetekről, sport, kézműves
foglalkozás, ügyességi vetélkedő, kirándulás.
Étkezés naponta háromszor.
Jelentkezési határidő: május 20.
Idén kicsit változott az időpont, mert egy héttel később lesz az eddig
megszokottól. A jelentkezést is megkönnyítjük, mivel hamarosan felkerül
a honlapunkra (http://www.szszm-reformatus.hu/) a jelentkezési lap,
melyet nem kell kinyomtatni, hanem a következő email címre kell küldeni:
szalkaycs@gmail.com. Természetesen, akinek ez a könnyebb, továbbra is
lehet papíron jelentkezni, amit az osztályfőnökök gyűjtenek be. A
jelentkezési lapot is az osztályfőnököknél lehet kérni.
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Kérjük a határidő pontos betartását, mert azon túl a jelentkezéseket nem áll
módunkban elfogadni.
Idén is nagy örömmel vesszük, ha támogatják táborunkat! Mindennek
örülünk, sütemény, gyümölcs, - bármi! 
Köszönettel a Táboroztatók

SZORGOS KEZEK HIVOGATÓ
Szeretettel üdvözlök minden kedves olvasót!
Idestova egy éve készítünk ajándéktárgyakat az adventi vásárra a „Szorgos
kezek „foglalkozásain.
Szabóné Csóku Anetta vezetésével sok szép alkotás született. Érkeztek
vendégek, akik megtanítottak minket különböző kreatív praktikákra.
Fekete Marika néni a tojáshímzést mutatta meg, Kovács Dóra a nemezelés
titkaiba vezetett be, Jánosi Ildikó a gyöngyfűzési technikákkal ismertetett
meg. Így születtek azok a tárgyak, amelyeket az adventi vásáron kínáltunk.
Igazán hamar gazdára is találtak. Sajnos kevésnek is bizonyult a sok szép
képeslap, fenyőfa dísz és a többi kedves alkotás.
Az idei évben is szeretnénk minél több ajándéktárgyat készíteni, ezért
nagyon szívesen látunk mindenkit, aki segíteni szeretne, megtanulna vagy
éppen mutatna nekünk különböző praktikákat és részt venne egy jó
hangulatú foglalkozáson. A parókia hirdetőtábláján vagy a Facebook
„Szorgos kezek” oldalán az időpontok és a foglalkozások témái
megtekinthetők.
Szertettel várjuk önt is!
Tóth Andrea
PROGRAMOK

(április)
Április 12. 10 óra parókián húsvéti kézműves foglalkozás
Április 12-13. 18 óra bűnbánati istentisztelet
Április 14. Nagypéntek 10 óra ünnepi istentisztelet
Április 14. 19 óra Passió – énekli a katolikus kórus a katolikus
templomban
Április 16-17. Húsvét 10 óra úrvacsorás istentisztelet
Április 22. 9 óra Délegyháza, konfirmandus evangelizáció
Május 7. 10 óra Anyák napi istentisztelet az ötödikes hittanosok
szolgálatával
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BELSŐ MUNKÁLATOK A GYÜLEKEZETI HÁZBAN
Az előző év nagy eredményeket hozott az építkezésünkben. A külső
homlokzat megkapta a végső formáját, az összes nyílászáró a helyére
került. A TIGÁZ-zal kötött szerződés alapján bevezették a gázt a
templomtelekre, bár tulajdonosváltás miatt erre majd 10 hónapot vártunk.
Idén is folytatódnak a munkák, elkezdték a padlóburkolást, és megvettük a
kazánokat, hogy a fűtésszerelés is megtörténhessen. A templom és a
gyülekezeti ház közötti átjárás miatt kisebb átalakításra is szükség lesz, az
átjárót speciális, tűzálló ajtók fogják biztosítani.
A gyönyörű templomkertet most építési árok csúfítja el, mert a
szennyvízcsatornára való rákötést így lehetett megvalósítani. De az
építkezés befejeződésével biztosan a régi szépségében fog tündökölni.
Tavaly 35 millió forintot fizettünk ki a munkákra, amely az Önkormányzat
8 milliós hozzájárulásán kívül csak a gyülekezet pénzéből lett fedezve.
Gyülekezeti adomány ebből 3,5 millió forint volt, melyért minden
adakozónak hálás szívvel mondunk köszönetet! A diagramon egyébként
jól látható, és mélységes hálára indít, ahogy az utolsó 4 évben a gyülekezet
tagjai adakoztak az építkezésre.
Kérjük, hogy továbbra is hordozzák szeretetükben a Testvérek az építkezés
ügyét, imádkozzanak érte, és aki teheti, anyagilag is támogassa, hogy őszre
akár be is fejezhessük ezt a nagy munkát. Adományt a pénztárosunknál,
vagy a következő számlaszámra lehet befizetni:
Szigetszentmiklós Református Egyházközség
Szigetszentmiklós, Kossuth utca 21.
OTP 11742252-20071714
Isten segítsen továbbra is bennünket a munkánkban!
4
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Szalkay László

-
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(március)
Kereszteltük:
Laczka Zoltán és Borsos Mariann
fiát, LEVENTÉT

Halottaink:
Fájó szívvel, de Istenbe vetett
reménységgel búcsúztunk:

HETI ALKALMAINK
Hétfő: 7.30 áhítat
Kedd: 18.00 házi imaóra
Szerda 18 Énekkar
Csütörtök: 18.00 Bibliaóra
Péntek: 18 énekkar
Szombat: 17.00 ifi-óra
Vasárnap: 10.00 Istentisztelet
és gyermek-istentisztelet
HIVATALI ÓRÁK

Gere Antal 72 éves,
Birta Árpádné sz. Csorba
Veronika 71 éves
korában elhuny testvéreinktől.
Isten Igéje nyújtson vigasztalást a
gyászolóknak:
„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”
(90. Zsoltár 1. vers)

Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 9.00-12.00
illetve telefonon történt
megbeszélés alapján:
+36/24-465-753, +36/20-4048336
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

