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PÁTYI HARANGSZÓ 
A PÁTYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE 

       2020. december 
 

Kegyelemben gazdag adventet, áldott karácsonyi ünnepeket, 
és békés, boldog újesztendőt kívánunk minden kedves olvasónak! 

 

 
 

A legnagyobb ajándék 

„A közfelfogás az, hogy karácsony az ajándékozás ünnepe. Meghat, hogy ilyenkor 
szinte minden emberben megmozdul egy kis szeretet és igyekszik kisebb-nagyobb 
ajándékkal, valami aprósággal kedveskedni, örömöt szerezni a másiknak. 

Meg vagyok győződve, hogy ez a nagy karácsonyi ajándékozás tulajdonképpen 
egy akaratlan utalás és egy öntudatlan visszaemlékezés arra a legnagyobb szere-
tetre, amellyel Isten ajándékozta meg a világot, az első karácsony alkalmával, 
Jézus személyében. Azóta is az igazi, a legnagyobb karácsonyi ajándék nem az, 
amit ott talál az ember selyempapírba csomagolva a feldíszített fa alatt, hanem 
Jézus! 

Az ajándékkal általában örömöt akar okozni az egyik ember a másiknak. Isten is 
ezt akarja! Isten örömöt akar okozni az embernek! Mégpedig nem is kis örömöt, 
hanem az igazi nagy örömöt. Isten mindenképpen azt akarja, hogy az emberek 
ezen a földön örüljenek, hogy tudjanak örülni, hogy képesek legyenek örülni, hogy 
merjenek örülni, hogy általában legyen okuk arra, hogy örüljenek. Ezért adta Isten 
Jézust és ezért nevez a Biblia mindent, ami Jézusról szól evangéliumnak, 
örömüzenetnek, isteni jóhírnek. Ezért a legnagyobb jóhíre, ajándéka Istennek: 
Jézus” – olvashatjuk Joó Sándor lelkipásztor egyik írásában. Ez az örömhír 
átragyog a mostani járványhelyzeten, nyomorúságon is, mert semmi sem 
választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely Jézusban hozzánk elérkezett. 

Vizi István lelkipásztor 
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Beszámoló a református templomban, valamint a temetőben 
végzett 2020. évi munkálatokról 

 

Az év elején fejeződött be a templom belső felújítása a szószék és Mózespad 
restaurálásával. Ezzel végére értünk a közel másfél évig tartó tervezési és 
kivitelezési munkának, melynek eredményeként a műemlék templomunk 
belseje szinte teljesen megújult. Ennek keretében megtörtént a templom 
belsőjének talajcseréje 50 cm mélységig. Kavicsfeltöltés, talajnedvesség elleni 
szigetelés és padlófűtés lett kiépítve. Új kazán és hőlégfúvó is beépítésre 
került, ami a padlófűtéssel párhuzamosan is működhet. 
Megtörtént a templom bútorzatának – földszinti padok, Mózes-pad és szószék 
– restaurálása. A régi járólapok helyett új burkolatot kapott a padok közötti 
padlófelület. Új hangosítás és kamera is beépítésre került. 
Az év elején a templomunk tetőzetét is felújítottuk, mivel a szarufák közötti 
rész behajlott és gyakran elmozdultak a tetőcserepek. Pótlólag új szarufákat 
építettünk be és a hiányzó tetőcserepeket, ereszcsatornát is pótoltuk. 
Még az elmúlt év végén az egyik harang nyelve leszakadt, ezért a harangok 
felújítása is elkerülhetetlenné vált. Tavasszal mindhárom harangunk új jármot 
kapott és felújításra kerültek a harangmozgató szerkezetek is. 
A nyár végén úgy döntött a presbitérium, hogy a karzati padok restaurálását is 
elvégeztetjük. Ezzel most már a teljes templom belső felújítása megtörtént. 

Évek óta rengeteg panasz érkezett a református temetőben található sok 
szemétre és gazra, amit mindig későn szállítottak el és ritkán vágtak le. Ezt 
jeleztük a temetőt üzemeltető vállalkozónak, aki új, 1 m3-es kukákat állított be, 
illetve a kaszálás feladatát átvállaltuk tőle. Kéthetente kaszáltattunk és a 
temető nem használt, hátsó részében található bozótot több hétvégén férfi 
gyülekezeti tagjaink, presbitereink kiirtották. Ősszel 28 hársfát és 14 tuját 
ültettünk el. Köszönet érte a sok önkéntesnek, akik lelkesen végezték az 
ültetést. 
Fentiekből látszik, hogy ez rengeteg munkával és költséggel járt, amit csak 
részben fedeztek a pályázati pénzek. Sok pénzbeli adománnyal segítették 
templomunk megújulását gyülekezeti tagjaink és községünk önkormányzata 
is. Köszönjük mindenkinek a nagylelkű adakozást és a rengeteg fizikai, 
szellemi, adminisztratív munkát, amit sokan vállaltak. 
Ebben az évben egész hívő közösségünk megtapasztalhatta az Úristen 
jelenlétét, törődését, gondviselését. Mindig időben ott volt az ember, a 
segítség, a pénz, és minden szükséges dolog, ami éppen hiányzott a munka 
folytatásához. Köszönet azoknak is, akik napról-napra, hétről-hétre 
imádkoztak ezekért a munkákért. 

Szabó István gondnok 
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Ünnepi istentiszteleti rend  

December 24. csütörtök: 16 óra karácsonyesti áhítat 

December 25. péntek: 10 óra istentisztelet, úrvacsora 

December 26. szombat: 10 óra istentisztelet, úrvacsora 

December 27. vasárnap: 10 óra istentisztelet 

December 31. csütörtök: 18 óra óévi istentisztelet 

Január 1. péntek: 15 óra újévi istentisztelet 
 

Gyermekkarácsonyi alkalmat ebben az évben nem 

tartunk. Istentiszteleteinket a járványhelyzet idején a 

templomból az internet segítségével élő adásban 

közvetítjük. Tekintettel arra, hogy a templomban az 

ünnepek alatt is csak korlátozott létszámban 

vehetünk részt, arra kérjük kedves Testvéreinket, 

hogy aki csak teheti, otthonról – online módon – 

kapcsolódjon be az istentiszteletbe. Ha valakinek 

erre nincs módja, vagy valamelyik istentiszteleten 

mindenképpen személyesen venne részt (valamint 

úrvacsorázna), szeretnénk rá lehetőséget adni. 

Ennek feltétele az előzetes jelentkezés. Jelentkezni 

(regisztrálni) egyházközségünk honlapján lehet 

(patyiref.hu). Akinek nincs internete, telefonon is 

jelentkezhet a (23) 343-386-os telefonszámon. 

A személyes részvétel lehetősége csak a kormány 

karácsony előtti bejelentése után válik biztossá. Erről 

honlapunkon és e-mailben adunk tájékoztatást. 
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Adakozás 

 

Perselypénz és Isten dicsőségére befizetett adomány 
formájában is segítsük gyülekezetünk fenntartását, a 
további beruházási célok megvalósítását!  

Befizetni többféleképpen is lehet: 

• készpénzben – istentiszteletek után vagy hivatali 
időben a lelkészi hivatalban,  

• átutalással gyülekezetünk bankszámlájára: 

10400463-50526774-82901008 

• csekken – ezt azoknak ajánljuk, akik a fenti 
módon nem tudják adományaikat eljuttatni, 
tekintettel arra, hogy a csekkes befizetés 
összegéből levonásra kerülnek költségek. 

Minden adományt köszönünk!  
„A jó kedvű adakozót szereti az Isten!” 

 

Hivatali idő 

A lelkészi hivatalban (rendesen) kedden 16.30–18.00 ill. 
szerdán 9.00–12.00 van hivatalos idő. A járványhelyzet 
miatt előzetes telefonos egyeztetés szükséges!  
 
Cím: Kossuth Lajos utca 95. 
Telefon: (23) 343-386 
E-mail: patyiref@gmail.com 
Honlap: patyiref.hu 

A Pátyi Református Gyülekezet 
lapja 

Felelős kiadó:  
Vizi István lelkipásztor 


