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 PÁTYI  HARANGSZÓ  
 KARÁCSONYI HÍRLEVELE 

                Különszám  2018. december 

 

 

Kegyelemben gazdag adventet, 
áldott karácsonyi ünnepeket, 

és békés, boldog újesztendőt kívánunk 

minden kedves olvasónknak ! 

 

 
 

Karácsony a szeretet ünnepe 

A karácsonyt minden évben nagy előkészület előzi meg, különösen a 

gyermekek várják nagy izgalommal: „Hányat alszunk még?” Mert akkor valami 

nagyon szép következik: a csillogó karácsonyfa alatt ott várnak ránk az 

ajándékok, és olyan jó lesz, ha jobban érezzük azt a szeretetet, amiről a 

karácsony szól! 

De látnunk kell, hogy a karácsony nem azért a szeretet ünnepe, mert ilyenkor 

jobban szeretjük egymást, vagy jobban meg tudjuk mutatni a szeretetünket a 

drágábbnál drágább ajándékokkal. Ha az egymásnak vett ajándékok teszik az 

ünnepet ünneppé, akkor akár a Mikulás is lehetne ilyen nagy ünnep, csak ki 

kellene egészíteni az édességeket néhány kézzelfoghatóbb ajándékkal… A 

karácsony azonban nem az ember ajándékozó szeretetének az ünnepe, hanem a 

minket végtelenül szerető Isten mindent megelőző szeretetéé. „Úgy szerette 
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Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” (János 3,16) 

Az első karácsonykor megnyílt a menny, és az Isten Fia lejött erre a földre, 

emberként megszületett, mert Isten látta, hogy a Megváltó nélkül mi csak a 

vesztünkbe rohannánk, nem találnánk meg az örök életre vezető utat. Isten adta 

nekünk a legnagyobb ajándékot: Jézus Krisztust. Nem „Jézuskát” adott, aki 

kétezer év alatt sem tudja kinőni a jászolt, hanem Úr Jézust, akit a napkeleti 

bölcsek is Úrként és királyként tiszteltek. Ne hagyjuk ki Jézust az ünnepünkből! 

Az tud igazán szeretettel fordulni karácsonykor a családtagjai felé, aki maga is 

elfogadta a szeretet Istenének legnagyobb ajándékát, az Úr Jézus Krisztust. 

Hódoljunk előtte mi is a pásztorokkal és bölcsekkel együtt, és adjunk hálát Isten 

szeretetéért! Így lesz valóban a szeretet ünnepe a karácsony. 
 

 
Tájékoztató 

 
Kedves Testvéreink! 

Az egyházközségekre vonatkozó adatvédelmi szabályok értelmében (lásd 

http://www.reformatus.hu/data/documents/2018/06/08/mre_adatvedelem_

mintaszabalyzat.pdf ) ahhoz, hogy a választói névjegyzékben nyilván-

tarthassuk egyháztagjaink adatait, egyrészt naprakész pontos adatokkal 

kell rendelkeznünk, másrészt szükségünk van az érintettek előzetes írásbeli 

hozzájárulására. Ezért nemcsak az egyházfenntartói járulék befizetését 

kérjük szeretettel, hanem a mellékelt adatlap kitöltését és aláírását is  

2019. január 10-ig. Az aláírt adatlap szkennelve is beküldhető a 

paty@reformatus.hu címre. (További adatlapok kérhetők a lelkészi 

hivatalban, illetve letölthetők a gyülekezet honlapjáról.) 

Az egyházfenntartói járulék befizetése önkéntes. A bibliai mérték a tized; 

gyülekezetünk presbitériuma a kért minimumot személyenként  

havi 500 Ft, éves szinten 6000 Ft összegben határozta meg. A járulék 

befizetését lehet csekken, átutalással, vagy személyesen a lelkészi 

hivatalban intézni. 

Isten áldását kérve életükre, köszönettel: 

Vizi István lelkipásztor  

és az egyházközség presbitériuma 

http://www.reformatus.hu/data/documents/2018/06/08/mre_adatvedelem_mintaszabalyzat.pdf
http://www.reformatus.hu/data/documents/2018/06/08/mre_adatvedelem_mintaszabalyzat.pdf
mailto:paty@reformatus.hu
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Ünnepi alkalmak, tervezett események 

 
Ünnepi istentiszteleti rend (karácsonytól újévig) 

 

December 23. vasárnap: 16 óra gyermekek karácsonyi ünnepe 

December 24. hétfő: 16 óra karácsonyesti áhítat 

December 25. kedd: 10 óra úrvacsorával egybekötött istentisztelet 

December 26. szerda: 10 óra úrvacsorával egybekötött istentisztelet 

December 30. vasárnap: 10 óra istentisztelet 

December 31. hétfő: 18 óra óévi istentisztelet 

Január 1. kedd: 10 óra újévi istentisztelet 

Január 6. vasárnap: 10 óra családi istentisztelet  

 
Ökumenikus imahét 

 

2019-ben január 20–27. között kerül megrendezésre az ökumenikus 
imahét. A hét központi igéje így hangzik: „Az igazságra és csakis az 
igazságra törekedj” (5Mózes 16,20) Az alkalmak ebben az évben a 
református gyülekezeti házban lesznek (Páty, Kossuth L. u. 95.), 
amelyekre minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt szeretettel hívunk és 
várunk! 

 

Rendelkezés adónk 1%-áról 
 

Magyarországi Református Egyház  
technikai száma: 

0066 

Gyülekezetünket alapítványunkon keresztül is támogathatják: 

A Pátyi Református Templomért Alapítvány 

adószám: 18661363-1-13 

számlaszám: 11742001-20010575 

Egyházfenntartói járulékukat a Pátyi Református Egyházközség 
számlájára fizethetik be: 10400463-50526774-82901008 
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Rendszeres gyülekezeti alkalmak, programok 

 
Vasárnap de. 10 óra Istentisztelet *  

+ gyermek istentisztelet 4 korcsoportban 

+ baba-mama szoba  
Minden hónap 1. vasárnapja, 
de. 10 óra 

Családi istentisztelet 

Minden hónap utolsó 
vasárnapja, de. 10 óra 

Úrvacsorás istentisztelet 

Kedd de. negyed 9 óra Imakör a gyülekezeti házban 

Kedd de. 9 óra Bibliaóra a gyülekezeti házban 

Minden hónap családi istentiszt. 
követő kedd este 7 óra 

Presbiteri bibliaóra a gyülekezeti házban 

Négyhetente péntek de. 10 óra Mamaköri bibliaóra* 

Csütörtök este 6 óra Bibliaóra + KÓRUSPRÓBA 

Péntek este 6 óra Ifjúsági bibliaóra 

Két hetente péntek este 7 óra Női bibliakör ill. női imakör 

Két hetente vasárnap este 6 óra Férfi bibliakör 

Havonta vasárnap délután 4 óra Házasköri bibliaóra* 

* A megjelölt alkalom alatt gyerekmegőrzést biztosítunk. 
 
Úrvacsorai alkalmak: 

December 25–26. + Minden hónap utolsó vasárnapi istentiszteleten. 
 

Hivatali idő 

A lelkészi hivatalban kedden 16.30 – 18.00 ill. szerdán 9.00 – 12.00 
van hivatalos idő. Természetesen, aki ezekben az időpontokban nem tud 
jönni, máskor is jöhet, de érdemes előzőleg telefonon egyeztetni, mert más 
elfoglaltságaink is vannak (hittanórák, látogatás stb.). 
 
Cím: Kossuth Lajos utca 95. 
 
Telefon: (23) 343-386 

 
A gyülekezet  
internetes elérhetősége: 

 
http://www.paty.parokia.hu 

 

 
 

PÁTYI HARANGSZÓ 

A Pátyi Református Gyülekezet lapja 

Felelős kiadó:  
Vizi István lelkipásztor 

http://www.paty.parokia.hu/

