
MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden 4 - 14 éves gyermeket a szüleikkel,

nagyszüleikkel és barátaikkal együtt 

pünkösdi családi délutánunkra 

2015. május 16-án, szombaton 16 és 18 óra között. 

Az áldozócsütörtöki és pünkösdi események felidézése után kézmûves
foglalkozással folytatjuk alkalmunkat, 

majd egy kis sütemény és tea mellett lehet beszélgetni.

Meghívó
Ha óvodás vagy általános iskolás vagy, és szeretsz énekelni, 

történeteket hallgatni, beszélgetni, kézimunkázni és sorversenyt játszani, 

akkor itt a helyed a nyári bibliatáborban,
amelyet 2015. június 29. és július 3. között 

délelõttönként fél kilenc és fél egy között tartunk. 

Gyere el, hogy részt vegyél Viátor Sándorral együtt egy képzeletbeli utazáson.
A tábor ünnepélyes zárása július 5-én, vasárnap a fél tízkor kezdõdõ 

istentiszteleten lesz, ahová várjuk az egész családodat. 
Szeretettel hívunk és várunk erre az utazásra a Hõsök tere 11. szám alatti 

templomba!
A Soroksári Református Gyülekezet

Utazási ajánlataink
 Kirándulás a Döntés kapujához
 Túlélõ tábor a Csüggedés mocsaránál
 Hegymászás a Kereszthez
 Séta a Gyönyörûséges palotában
 Piknik a Csalóka réten
 Barlangtúra a Kétségbeesés várában  
 Vízitúra a nagy folyón 
 Városnézés a Jó Király városában 

Indulás: Romlás városának kapujától
Idegenvezetõ: Viátor Sándor

Részvételi díj: Jézus Krisztus vérével mindenki részére kifizetve

Jelentkezni a hittanórákon, valamint az istentiszteletek elõtt és után lehet 
Kiss Péter és kiss Katalin lelkipásztoroknál. 

ADATOK A GYÜLEKEZET ANYAKÖNYVÉBÕL

Temetés:

2015. március 27. Fazekas Ferencné,
született Halász Margit – élt: 92 évet. 

2015. április 12. Rónáné Bocsi Erzsébet
– élt: 67 évet. 

2015. április 18. Mátyási Józsefné,
született Bujdosó Piroska – élt: 93 évet. 

Isten Szentlelkének vigasztaló
kegyelmét kérjük hátramaradott
szeretteik életére.

Hivatali óráink rendje: 
Hétfõ-Szerda: 15-17 óra.

Csütörtök: 15-18 óra. 
Egyeztetés lehetséges: 

Kiss Péter lelkipásztor: 30-559-61-26. 
Kiss Katalin lelkész: 30-428-5391

(Nagyapámtól hallottam elõször…annak-
idején verselték az iskolában, majd 
néhány éve örömmel találtam rá egy 
könyvben)

Aranyábécé
(az elõzõ részlet folytatása)

Lelki tisztaság:
CÉLODmindig nemes legyen
Foltot ne tûrj a lelkeden! 

Munkásság:
DOLGOS, gondos, szorgalmas légy,
Minden munkát jó kedvvel tégy!
Amit véghez kell vinned ma,
Sose halaszd azt holnapra!
Minden gonoszság kezdete
a henyélés szeretete. 

Erõs lelkûség:
ERÕS lélek legyen benned,
Nem kell mindent szívre venned,
Ne csüggedj el ínségedben,
Folytasd tiszted, és bízz Istenben!

Szótartás:
FOGADÁST csak okosan tégy!
De aztán szódnak Ura légy!
Esküvést ritkán végy szádra,
Soha ne esküdj hiába!
Ha esküdni mersz hamisan,
Megver Isten bizonyosan!  
-folytatjuk-

Válogatta: Kiss Katalin lelkész


