
2015. március 30., hétfõ 18 óra:
Jézus beszélgetése a fõpappal. 
János evangéliuma 18. rész, 
19-21. versei.
Igét hirdet: Wisinger Dániel, 
beosztott lelkész (Kispest- Központ). 

2015. március 31., kedd 18 óra:
Jézus beszélgetése Pilátussal I. 
János evangéliuma 18. rész, 
33-38. versei.
Igét hirdet: Wisinger Dániel, 
beosztott lelkész (Kispest- Központ).

2015. április 1., szerda 18 óra:
Jézus beszélgetése Pilátussal II. 
János evangéliuma 19. rész, 9-11. versei.
Igét hirdet: Háromszéki Botond, 
egyházmegyei kórházlelkész. 

2015. április 2. Nagycsütörtök 18 óra.
Igét hirdet Kiss Péter, lelkipásztor.

2015. április 3., péntek 18 óra:
Nagypénteki Ünnepi Istentisztelet.
Igét hirdet: Kiss Katalin 
beosztott  lelkipásztor.

HÚSVÉTI ISTENTISZTELETEK
RENDJE
a Soroksári Református 
Egyházközségben

2015. április 5., Húsvétvasárnap 
9:30 óra.
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet.

2015. április 6., Húsvéthétfõ 9: 30 óra.
Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet.

Minden kedves testvérünket szeretettel
hívjuk és várjuk!

Csendül az ének egy-egy hittanórán a dél-
elõtt folyamán. Soroksár 3 iskolájában alsó
tagozaton körülbelül 50 gyermek részesül
református hitoktatásban.  Az 1. és 2. osz-
tály számára kötelezõen választható tan-
tárgy, vagyis a szülõk nyilatkozatban kér-
ték, hogy gyermekük órarendi kereten belül
református hit-és erkölcstant tanulhasson.

A 3. és 4. osztályokban összevont cso-
portok vannak, van iskola, ahol délutáni
idõpontban találkozunk.

A kötelezõen választható hittancsopor-
tokban minden gyermeknek van tanköny-
ve és munkafüzete, a többi csoportban fü-
zetet használunk, amibe beleírjuk az éne-
keket, az aranymondásokat.

A hittanórát imádsággal kezdjük és fe-
jezzük be, általában az óra elején éneke-
lünk.  Az énekek között találhatók reformá-
tus gyermekénekek, ifjúsági énekek, vala-
mint a Református énekeskönyv énekei.

A kisebbekkel a bibliai történet, a be-
szélgetés feldolgozásaképpen színezünk,
vagy a munkafüzet feladatait oldjuk meg.

Nagy segítségünkre van a nagyobbak-
nál Jézus életérõl készült képregény, amit
az órán használhatunk, amibõl olvashatunk.

Kérjük a református családokat,
amennyiben a családban 1. illetve 5. osz-
tályba menõ gyermek van, válasszák a re-
formátus hittant, hogy gyermeküket ilyen
formában, hitben neveljék.

Szeretettel várjuk a gyermekeket a
gyermek-istentiszteletre, gyermekfoglal-
kozásra a templomba, minden vasárnap fél
10 órától.

Kiss Katalin beosztott lelkipásztor

Nagyheti evangelizáció és ünnepünk rendje

„Jézus szeret minden kicsi gyereket”

meg Kiss Katalin lelkésznõt, az Anna-kör
megálmodóját. Mindig nagyon várom,
hogy elteljen a két hét és újra jöhessek, túl
hosszúnak tûnik az idõ a következõ találko-
zásig. Együtt tanulmányozzuk a Bibliát,
imádkozunk, és mindenfélérõl beszélge-
tünk, ami foglalkoztat minket: szó esik ba-

rátságról, szerelemrõl, családról, gyer-
meknevelésrõl, könyvekrõl. Bár felnõttként
ismertük meg egymást, bebizonyosodott,
hogy így is születhetnek bizalmi kapcsola-
tok, amelyben megnyílhatunk. Nagyon há-
lás vagyok, hogy idejárhatok, mert itt tu-
dok igazán idõt szánni magamra lelkileg
és szellemileg, és annyi pluszt kapok, hogy
feltöltõdve megyek haza. A Hegyi beszédet
tanulmányozva a boldogságról is szó volt
a mai alkalmon. Azt gondolom, hogy az
Anna-kör is hozzájárul a boldogságunk-
hoz, hiszen számos dologra felnyitotta a
szemünket. Bár én hajdúböszörményi lány-
ként református hitben nevelkedtem, sok
dologról nem is hallottam korábban. Az
Anna-kört leginkább úgy tudnám jellemez-
ni, hogy bibliai alapokon nyugvó kötetlen
beszélgetés. Talán a fiataloknak van ha-
sonlóra lehetõségük az ifjúsági órákon, de

nekünk, családanyáknak ez az egyetlen
ilyen hely. Szeretném mindenkinek ajánla-
ni az Anna-kör alkalmait, nem túlzok, ha
azt mondom: aki egyszer eljött, biztosan
jól érezte magát.”

Forrás: Parókia Portál
Fekete Zsuzsa


