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Lelkészi Hivatal és Gyülekezeti terem: Debrecen, Kassai út 12. tel.:412-801 
 

PÜNKÖSD 
 

Vallásórán kérdezte a hitoktató a gyermekeket, hogy 
kit tartanak az eddig tanultak alapján a legnagyobb 
misszionáriusnak. Sokféle válasz érkezett. A legmeglepőbb az 
volt, hogy az egyik tanuló azt mondta: A Szentlélek a 
legnagyobb, mert az ő munkája nélkül egyáltalán nincs 
megtérés, így misszió sem. 

 
Valóban az első evangélizáció pünkösdkor történt, s 

csodálatos hatására egyszerre 3000 ember lett Jézus Krisztus 
követőjévé. Így szeretne minden lelkipásztor igét hirdetni. 
Csodálatos élmény lenne ez manapság is, amikor oly nagy a 
közöny az üdvösség kérdései iránt. De ma már nem hallani 
ilyen tömeges megtérésről, és mi annak is örülünk, hogy 
gyülekezetünkben 5 fiatal szívében gyulladt fel a hit lángja, 
mert ez is a Szentlélek munkája. 

Visszatérve a pünkösdi eseményekre, milyen felemelő 
dolog lehetett, amikor az apostolok fenséges jelek között 
megtelítődtek a Szentlélek erejével, és ennek hatására kezdték 
sokféle nyelven hirdetni Jézus Krisztust.  

Ezrek mentek fel Jeruzsálembe az ünnepre, vitték az 
aratás első zsengéjét az Úr elé, s amikor az apostolokat 

hallották, csodálkozva kérdezték: Mi lehet ez, értjük őket, noha nem a mi nyelvünkön szólnak. S aztán feláll 
Péter, nagy csend támad, és beszélni kezd. De nem a Szentlélekről, hanem Jézus Krisztusról. Eszébe jutott az Úr 
ígérete, hogy a Szentlélek majd róla tesz bizonyságot. Rámutat a kereszthalált halt Jézusra, lelki szemük elé 
állítja a feltámadott Krisztust, akit az Atya a mennybe emelt magához. „Tudja meg azért Izráel egész háza, hogy 
Isten ezt a Jézust, akit ti megfeszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette.”  

Még mélyebb csend, még nagyobb figyelem. Valahogyan szíven ütötte őket ez a kijelentés. S egyszerre 
csak kérdezni kezdték: mit cselekedjünk? A Szentlélek indította őket e kérdésre. Pünkösdkor nagy ünnep volt 
Jeruzsálemben, amelyre nagy számban érkeztek a zsidók a világ minden tájáról. Legtöbbjük gazdag kereskedő, 
akik megengedhették maguknak a hosszú utazást. Nem hiányzott semmijük, volt pénzük, hatalmuk, 
biztonságban érezték magukat. S íme pünkösdkor egyszerre elbizonytalanodnak, megérzik, hogy valami még 
sincs rendben az életükben, s ez a valami Istennel kapcsolatos. 

Az mindig a Szentlélek titokzatos munkája, ha úgy érezzük, hogy Istennel kapcsolatban valami nincs 
rendben az életünkben, s feltesszük a kérdést, hogy mit tegyünk. Ezt a kérdezte a damaszkuszi úton Pál apostol, 
amikor az Úr megjelent néki. Ezt kérdezte a filippi-i börtönőr. És ezt kérdezi az ember minden vallásban: mit 
tegyek? Áldozatot mutassak be, menjek el zarándokútra, böjtöljek, vagy legyek szerzetes? 

S íme mindnyájunk kérdésére ugyanaz a válasz: nem kell tenned semmit. Mert valaki mindent megtett 
már érted. Mindent, amit te nem tudnál úgysem megtenni: elszenvedte bűneidért a büntetést, s örök életet nyert 
meg a számodra. 

Péter azt válaszolja pünkösdkor: tarts bűnbánatot. Azt jelenti ez, nézz magadba, gondolkodj magadról, 
de ne úgy, mint a többi ember, aki tenni akar valamit, mert most nem tenni kell, hanem elfogadni a Jézus 
Krisztusban felénk nyújtott kegyelmet. E mostani pünkösdi ünnepen az Igét, az úrvacsorát, a konfirmált 
fiatalokat. 

 
Az első pünkösdkor az első evangélizációs prédikáció hallgatói elfogadták Isten üdvözítő kegyelmét, 

amely megjelent Jézus Krisztusban, és ennek jeleként megkeresztelkedtek. Így az ószövetségi aratási ünnep 
átváltozott a lelki aratás első zsengéjének csodálatos ünnepévé: PÜNKÖSDDÉ. 

 
Dr. Szalkay Kázmér, lelkipásztor 
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A konfirmandusoknak néhány kérdést tettem föl, arról 
pl., hogy kitől hallottak először a konfirmációról, ki 
hozta el őket először a templomba, milyen terveik 
vannak a jövőre nézve, kötöttek-e barátságot a többi 
fiatallal a konfirmáció előkészítő során, stb.  
(Szerkesztő) 
 

Koszorús Ivett  
Kinizsi Pál Általános Iskola 7.b 
 
Nagymamám hozott el a gyülekezetbe, és tőle hallottam először a konfirmációról. Unokatestvérem
is most konfirmál, és úgy gondoltam, én is lekonfirmálok. 
Vannak barátaim a konfirmandusok között, én kicsivel később jelentkeztem, de a beilleszkedés
simán ment. Mindig vidáman érkezem a konfirmáció előkészítőre! Igaz, egy kicsit félek a
vizsgától, szerintem ezzel a többiek is így vannak. 
Voltam már felnőtt istentiszteleten, de elég kicsi voltam akkoriban, és nem emlékszem milyen
volt. Legtöbbször a már említett nagymamámmal mentem. 
Sokat gondoltam arra, hogy az itt megismert emberekkel tartani kellene a kapcsolatot. A
kirándulásra is valószínűleg elmegyek. 
Az életemet úgy tervezem; először elvégzem az iskolát (iskolákat), a továbbtanuláson már most
gondolkozom. Aztán elhelyezkedem a választott munkakörömben és természetesem melyik
iskolás lány ne tervezné be a jövőjébe a családot. 
A hitnek meg lesz a helye az életemben: az esküvőm templomi lesz. 

Szabó Anna 
Hunyadi János Általános Iskola 6.a 
 
Először testvéremtől hallottam a konfirmációról. Amikor testvérem is konfirmált, anyukám is mondott
róla néhány szót. Úgy döntöttem, én is le szeretnék konfirmálni. Az előkészítőn összeismerkedtem a
társaimmal. Szeretek előkészítőre járni, de egy kicsit félek a vizsgától. Gondoltam arra, hogy a
konfirmáció után is tartsuk a kapcsolatot. Az ifjúsági körben is szereztem néhány barátot, akikkel
megbeszéljük, hogy mi történt velünk a héten, tanácsokat adunk egymásnak. 
Tovább tanulni az Ady Endre Gimnáziumban szeretnék. Azt még nem tudom, hogy mit fogok
dolgozni. 

Tóth Nándor  
Hunyadi János Általános Iskola, 8.a, 16 éves 
 
Testvérem, Tóth László hozott el a gyülekezetbe, és ő mondta, hogy van lehetőség a
konfirmálásra. Barátaim a gyülekezeten belül főleg az ifjúsági körből vannak, pl. Liszka
Noémi. 
Nagy kedvvel járok a konfirmáció előkészítőre és nagyon sok dolgot megtudtam a
Bibliáról és az egész vallásról. 
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 NEKROLÓG  
 
Rezes Gyula Hajdúhadházon született 1910. november 13-án, egy 5 gyermekes gazdálkodó 
családban. Debrecenben, a Reálgimnáziumban tanult, itt is érettségizett. Az érettségi és a szakirányú 
képesítés megszerzése után a Földmérő és Térképészeti Felügyelőségnél helyezkedett el, itt kezdte a 
munkáját és innen is ment nyugdíjba. 
Munkáját azzal a becsületességgel, megbízhatósággal, szakértelemmel és lelkiismeretességgel 
végezte, amivel kiérdemelte feletteseinek, munkahelyi vezetőinek elismerését, de ezzel a példás 
magatartásával nevelte a fiatal generációk egész sorát is a szakma tiszteletére és a munka 
megbecsülésére. 
A munka és a család töltötte ki az egész életét. Életét Isten dicsőségére is fel akarta használni. 
Nemcsak úgy, hogy templomba járó, istenfélő ember volt, hanem úgy is, hogy református 
Anyaszentegyházunk Árpád téri Gyülekezetében presbiteri tisztséget vállalt Évtizedeken át volt 
hűséges szolgája Jézus Krisztusnak ebben a minőségében. Ezért az Úr „hosszú élettel elégítette meg”, 
és egy áldott szívű, mély hitű, csodálatos hitvessel ajándékozta meg. 
Egy istenes élet, szép élet lezáródott. Volt valami különös melegség, lelki tisztaság, egyszerűség és 
természetesség az egyéniségében. Született intelligencia, ami vonzóvá tette mindenki számára. A 
hívő, istenben bízó, a Jézus Krisztust követő élet az ilyen. 
Nemcsak bánattal, fájdalommal kell azonban megemlékeznünk a mi elköltözött szerettünkről, hanem a 
boldog feltámadás reménységével. 
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki énbennem hisz, ha meghal is élni fog.” 

(Részlet az április 26-án elhangzott temetési prédikációból- dr. Szalkay Kázmér) 
 
 
Kopjári Zoltánné 

VAGYOK 
 

Ez az egész vagyok-vagyunk, 
Csodálatos talány, titok. 

Miért vagyunk, honnan jövünk, 
Honnan jöttünk, hová megyünk? 

 
Hatmilliárdnyian vagyunk, 
Ebből kettő nincs egyforma, 
Kívül-belül mindenki más, 
Minden ember külön világ. 

 
Csodálatos e szent csoda, 

A Teremtőnk szent mosolya, 
A teremtés koronája 

Ember, Isten képmására. 
 
 

 
 
Az élő egyházban sok a „zajos” gyerek és 
mindenhol fiatalok vannak. 
A halott egyház tökéletesen csendes. 
Az élő egyházban mindig új utakat keresnek. 
A halott egyház soha nem változtat semmit. 
Az élő egyház nagy álma az Isten Országa. 
A halott egyháznak rémálmai vannak. 
Az élő egyház gyorsan növekszik, így nem 
emlékszik mindenki a másik nevére. 
A halott egyházban éveken keresztül a nevek 
változatlanok. 
Az élő egyház bátorságra, előrehaladásra hív. 
A halott egyház soha nem kockáztat semmit. 
Az élő egyház kötelessége a világmisszió. 
A halott egyház mindenét magának tartja meg. 

Az élő egyház megbocsát és bocsánatért könyörög. 
A halott egyház soha nem követ el hibákat. 
Az élő egyház felhasználja hagyományait és 
lehetőségeit, hogy szolgáljon az embereknek. 
A halott egyház az embereket használja fel a 
tradíciók és a lehetőségek megőrzésére. 
Az élő egyházban tizedet fizetők vannak, míg a 
halott egyházban csak borravalót adnak. 
Az élő egyház látja a kihívásokat és az alkalmakat, 
míg a halott egyház csak a problémákat és a 
veszélyeket. 
Az élő egyháznak istentisztelete van. 
A halott egyháznak csak aggodalmai. 
Az élő egyház evangelizál, a halott egyház 
megkövesedik. 

(egy amerikai gyülekezet havi körleveléből) 

Füle Lajos  
Megtérésre való időt 

 
Megtérésre való időt 

ISTEN kinek-kinek megád, 
Ninivének negyven napot, 
Sodomának egy éjszakát. 

De nem lehet megtérni már,
Ha egyszer az idő lejár. 

I. osztályosok 
hittanóráján a 
nagypénteki 
eseményekről 
beszélgettünk: 
 
- „Bizony, ma 

is sok a 
hitetlen 
ember.” 

- „Én gyerek 
vagyok, és 
mégis tudom, 
hogy Isten 
létezik.” 
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 Húsvétkor kb. 350-en vettünk úrvacsorát 
templomunkban, gyülekezetünk fiataljai 
szavalatokkal szolgáltak az istentiszteleten. 
 Április 7-én és május 5-én családi 

istentiszteletet tartottunk. A május 5-i alkalmon 
anyák napi ünnepségen köszöntöttük az 
édesanyákat és a nagymamákat. 
 A Református Lelkészegyesület választmányi 

ülését Kecskeméten tartotta, amelyen április 8-
és 10-e között dr. Szalkay Kázmér lelkipásztor, 
mint tiszántúli kerületi titkár vett részt.  
 Április 8-án a Víztorony utcai Idősek 

Klubjában Liszka Noémi teológus hallgató 
tartotta az istentiszteletet, ugyanitt május 13-án 
úrvacsorás istentiszteletet tartott dr. Szalkay 
Kázmér. Április 10-én a Csapó utcai idősek 
között Kiss Antal Jenő nyugdíjas lelkipásztor 
szolgált. 
 Április 12-én zenés ifjúsági alkalom volt  

imatermünkben. 
 Április 13-án Berekfürdőn, a Megbékélés 

Házában rendezett katechetikai konferencián 
dr. Szalkay Kázmérné vett részt. Itt történt meg 
a gyülekezeti nyári bibliatábor előkészítése. 
 Április 27-én, a vasárnap délelőtti 

istentiszteleten került átadásra Kovács Jánosné 

Hadházi Róza adománya, 3 db bordó bársony 
terítő, az Úr asztalára. Az adakozót Kovács 
Józsefné virággal köszöntötte a gyülekezet 
nevében. A terítők megvarrását, arany 
rojtozását Kovácsné Marika készítette, akinek a 
munkáját lelkésznénk virágcsokorral köszönte 
meg a gyülekezet és a Nőszövetség nevében. 
„Boldogok, akik a Te házadban laknak.” /Zsolt 
8:4-5/ 
 Május 5-én a délelőtti istentiszteleten, Anyák 

Napján szavalattal szolgáltak: Gyergyói Csilla, 
Gyergyói Gábor, Horkai Anna, Illyés Zsolt és 
Tóth László. 
 Május 18-án, szombaton tartottuk meg a 

konfirmációi vizsgát, mely után a gyülekezeti 
tagok, a konfirmandusok és családtagjaik 
részvételével szeretetvendégséget tartottunk. 
 Pünkösd hétfőjén, a délelőtti istentiszteleten 

legátus szolgál: Tóth István III. éves teológus 
hallgató, a perselypénzt a legátusnak ajánljuk 
fel. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Június 21-június 25-ig 
kirándulás és 

gyülekezeti látogatás 
Petrozsényban 

(Románia). Még mindig 
lehet jelentkezni! 

 
 Az utazás költségei 
rendkívül kedvezőek!

Június 28-án a Református
Nőszövetség Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerületben történt
újraalakulásának 10 éves
jubileumát ünnepli a
Nagytemplomban.  
 

A nyári gyülekezeti
gyermek bibliatábort idén
is megrendezzük.
Időpontja: július eleje, a
részvétel ingyenes.
Jelentkezni a Lelkészi
Hivatalban lehet. 

Május 24-25-én Ifjúsági
Nap a Széchenyi kertben.
Jelentkezni a Lelkészi
Hivatalban lehet. 
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Egyperces 
elmélkedések húsvét 
és pünkösd között 
 
Új Ádám 
A bűn állapotából másként néz ki a világ. Ádám és Éva 
ráébredtek meztelenségükre. Most már van takargatni 
valójuk Isten előtt.  
Jézust levetkőztetik, és szétosztják ruháit. Hóhérainak 
van okuk ruháival takarózni. Ő pedig úgy tér vissza 
Atyjához, ahogy Mária méhéből az emberi létbe 
szakadt. Ahogyan Ádám kezdte az emberiség 
paradicsomi életét: ártatlan-meztelenül.  
Így merülünk mi is keresztény életünkbe. S amikor 
szaporodnak lázongásaink, Jézus ruháival takarózunk. 
Ám mielőtt átvonulnánk az időn, le kell vetnünk azokat, 
hogy Őt magát, a ruháitól megfosztottat, a lepleit 
sírjában hagyót ölthessük magunkra. Ekkor születik 
meg - vagy támad fel - bennünk is az új Ádám.  

Küszöbök 
Magas üdvtörténeti küszöbökön bukdácsol az ember 
Istenig. Nem látni, mi van a küszöbökön túl. A 
tudomány nem jut át rajtuk. Csak hittel lehet ekkorát 
lépni. Ilyen küszöb-élmény Ábrahám indulása a 
bizonytalanba, vagy Mózes átkelése a Vörös- tengeren. 
Küszöb-élmény Mária igenje, Jézus keresztje, Saul 
damaszkuszi útja. Hitünk legmagasabb küszöbe a Jézus 
sírját záró kő. Amikor ez bennünk elmozdul, belépünk 
személyes üdvtörténtünkbe. Innen már Krisztus emel át 
saját küszöbünkön, a halálból az életbe.  

Hit vagy hiedelem? 
Ha Jézus Krisztus nem támadt fel, a mi feltámadás-
hitünk is csak hiedelem. Hihetőbb a halál. Tapintható, 
siratható, szétszórható a por és hamu. A feltámadás 
tapasztalhatatlan, ésszerűtlen, fizikai, biológiai, 
filozófiai problémákat vet fel. Ezért aztán a feltámadás 
nem is az értelmünk, hanem a hitünk próbaköve. Aki 
nem hisz a feltámadásban, nem hihet Istenben. Aki nem 
hisz Istenben, nem hihet a feltámadásban. Isten nem a 
holtak Istene, hanem az élőké - mondja Jézus. (Mk 
12,27) Csakis a feltámadás hitében foganunk Isten 
gyermekévé, a tudatunkat titkon megárnyékozó 
Szentlélek által.  

Örökség 
Ha Isten van, és térben, időben végtelen, akkor a véges 
emberi élet csak Istenben nyerheti el az örök állapotot. 
Az Atya örökbe, örökébe fogad, az örök élet örökségét 
kínálja fel nekünk, - Jézusban. A lehetőségből akkor 
válik valóság, amikor teljesen átengedjük, örökbe adjuk 
magunkat neki, - Jézusban.  

Alfa és Ómega 
Hazafelé már mindig repülünk. Az atyai ház sok-sok 
helyét - fészkét, ölét, asztalát - Jézus Krisztus maga 
készítette számunkra. Többé nem vagyunk zarándokok, 

idegenek, hajléktalanok. Nem is alkalmi vendégek 
vagyunk már, hanem az egyetlen atyai ház örökösei; 
tékozlásainkból megtért szeretett fiak. Szülőházunk Isten 
országa bennünk. Innen indultunk vándorfecske 
életünkbe, és ide találtunk haza. "Íme, hát megleltem 
hazámat."  

A megmaradás elve 
Még az anyag törvénye is a feltámadásról beszél! A 
földbe kerülő mag nem pusztul el, hanem felszabadulnak 
energiái és kiteljesedik hivatása. Az örök életért nem 
elvesznünk kell, hanem átalakulnunk. Nem kell 
elhagynunk érte azokat, akikkel Isten összekötötte 
életünket, hanem eggyé kell fonódnunk velük Benne. 
Nem kell elidegenednünk magunktól, hanem éppen 
önmagunkban kell felismernünk isteni (örök) életünk 
személyes útját a nekünk adott térben, időben, 
közösségben. Önmegvalósításunk isteni terv: a mag 
terméssé születése.  

Atyám áldottai 
E metamorfózis energiája a fény. Jézus világos hívása: 
Jöjjetek, Atyám áldottai, mert éheztem, fáztam, összedőlt 
a házam, kiszolgáltatott beteg, elhagyatott öreg, 
abortuszra ítélt magzat, kukába dobott csecsemő voltam, 
cigány voltam, zsidó voltam, magyar voltam, román és 
orosz voltam, menekülnöm kellett, hazából, családból, 
nyomorúságból, bomba elől, rabságból rabságba, 
alkoholba, drogba, prostitúcióba, és ti mégis tudtatok 
szeretni...  

Legyen! 
A szeretet a Szentlélek tapasztalása. Lehetetlen nemet 
mondani rá. A nem: maga a kárhozat. Csak az igen lendít 
át a küszöbökön. Üdvtörténetünk isteni-emberi igenek 
sora: Legyen világosság! Legyen nekem a Te igéd 
szerint! Legyenek mindnyájan egyek! Legyen meg a Te 
akaratod! Legyen a kenyér és bor Krisztus testévé és 
vérévé!  
A Szentlélek maga az alkotó igenlés. Veni Creator 
Spiritus! Úgy legyen!  

Várhelyi Ilona  
 

Páskulyné Kovács Erzsébet 
Az az égi tűz 

 
Az az égi tűz, az lobogjon! 
Minden szívet gyújtson fel újra. 
Mint akkor a tanítványokét 
És vitték a lángot szerteszét 
Szívben, lélekben megújulva. 
 
Ma is mindennap pünkösd lehet,  
mindennap vihetsz fényt, üzenetet; 
loboghatsz tanítványi lánggal 
ha Jézusé vagy odaadással. 
 
Ha kéred, ha vársz hittel, csöndesen,  
Erős szívvel helyeden állva: 
A parancs szerint „Jeruzsálemben” 
A tiéd lesz pünkösd drága áldása. 
 

 
 



 

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRŐL 
 

Pünkösd az egyház legrégebbi ünnepeihez tartozik. Isten előkészítette ezt az újszövetségi ünnepet is az 
üdvtörténet során, amely az ószövetségi nép, Izráel vallási életébe nyúlik vissza. 
Mit jelent ez a szó: pünkösd? A görög „pentécosté” szóból származik, ami azt jelenti ötvenedik. No de mihez 
képest ötvenedik? Ehhez tudni kell, hogy a mózesi törvények (3 Móz 23:15) rendelete szerint a Páska után az 
ötvenedik napra az aratás zsengéjét el kell vinni az Úr elé. A Páska ünnepe az Egyiptomból való szabadulás ünnepe 
Izráel számára, és ezen az ünnepen egy bárányt kellett szertartásosan megáldozni.  
Az egyház ezt úgy értelmezi, hogy a bűnből és a halálból való szabadulásért való húsvéti bárány megáldoztatása, 
(1.Kor 5:7/b) Jézus Krisztus kereszthalála megtörtént Nagypénteken, feltámadása pedig Húsvétkor, és ehhez 
képest az ötvenedik nap a Pünkösd, ami a lelki aratás első zsengéjének napja.  
Péter bizonyságtételére 3000 ember tért meg. Pünkösdkor Isten megszólaltatja az emberiség egyetemes 
anyanyelvét, azt, amelyen Ő tud az Ő gyermekeivel beszélni. A bábeli nyelvzavar állal megrontott testvéri 
megértést helyreállítja. Az egyház missziói munkájának dicsőségét szemlélteti: mindenki érti a kijelentést. 

Dr. Szalkay Kázmér 
 
 

KERESZTELÉS 
 Név:   született: 
1. .Hadházi Dávid Imre  2001.04.24. 

„ Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!” /Ézsaiás 43,1b/ 

 
TEMETÉSEK 

Név     Született: 
1. Lente Kálmánné, Lévai Róza  1920.10.12. 
2. Agárdi Ferencné, Tóth Margit  1926.03.15. 
3. Szabó Sándor   1923.06.23. 
4. Halász Györgyné, Török Éva Edit 1944.09.15. 
5. Dézsán Gábor   1941.03.04. 
6. Rezes Gyula    1910.11.13. 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” (Zsoltárok 90,1 
 

KONFIRMANDUSOK 
Pünkösd előtti felnőtt konfirmáció 

 
Név    Született: 

1. Patkós Imréné, Makai Rita  1973.09.24. 
 
 

Pünkösdkor konfirmálnak 
 

1. Koszorús Ivett   1989.02.10. 
2. Sütő László   felnőtt konfirmandus 
3. Szabó Anna    1989.12.12. 
 

 
Konfirmációs vizsgát tett, de fogadalmat az újkenyéri 

úrvacsoraosztásnál tesz 
 

1. Tóth Nándor    1986.11.28. 
 

 
Az Árpád téri gyülekezet adománya 

 
A Református Tiszántúlban megjelent felhívásra 
gyülekezetünk a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumának Dóczy Gedeon Tagintézete részre 
odaajándékozta régi harmóniumát. Kunszabóné Dancs Edit 
igazgatónő levélben is megköszönte a diákok zenei 
oktatásában fontos hangszert. 
 

 
 

Adományozók 
 

1. Kovács Jánosné Hadházi Róza adománya 3 
db bordó bársonyterítő, az Úr asztalára. 

2. A terítők megvarrását, arany rojtozását 
Kovácsné Marika készítette. 

3. A csigatészta készítők az imaterem 
takarításához egy új porszívót vettek. 

 
 

ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN A JÓSZÍVŰ 
ADAKOZÓKON! 

 
 

ISTENTISZTELETI ÉS EGYÉB ALKALMAINK: 

Vasárnap: de.   9 óra, templom – istentisztelet 

Vasárnap: de. 9 óra, gyülekezeti terem – gyermek istentisztelet. 

Vasárnap: du. 16 óra, gyülekezeti terem – istentisztelet 

Csütörtök: du. 17 óra, gyülekezeti terem – bibliaóra 

Péntek: du. 18 óra, gyülekezeti terem – ifjúsági bibliaóra 

Hétköznap: minden reggel 8 óra, gyülekezeti terem  

                                                            – reggeli istentisztelet 

♦ Cserkészfoglalkozások: pénteken, 17 órától az  
Apafi u. 60. sz. alatti cserkészotthonban (vakációban 
szünetelnek) 

♦ Presbiteri bibliaóra: minden hónap első csütörtökén, du. 
17 órától a gyülekezeti teremben 

♦ Családi istentisztelet: minden hónap első vasárnapján, 
délután 16 órától a gyülekezeti teremben 

♦ Csigatészta készítés: minden szerdán du. 13 órától a 
gyülekezeti teremben (nyári hónapokban szünetel) 

 

Szerkesztette: Szilágyiné Asztalos Éva
Felel�s kiadó: Dr. Szalkay 


