
  

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL 2021. augusztus 29. 

 

Kedves Református Testvérek! 

Gyülekezetünk Presbitériumában olyan sokszor beszélgettünk arról, hogy 

milyen módon kell, vagy inkább tudunk kapcsolatot tartani gyülekezeti tagja-

inkkal. Be kell vallanunk, hogy próbálkozásaink kevésbé voltak sikeresek. Rá kell 

ébrednünk, hogy saját erőnkből ezt a feladatot nem tudjuk ellátni, ezért a to-

vábbiakban postai úton is, és elektronikusan is megkeressük mindazokat, akik 

hozzánk tartoznak.  

Azt tervezzük, hogy évente három alkalommal megküldjük a Gyülekezeti 

Körlevelet, a már ismert Kálvin Hírlevéllel, év végéhez közeledve Református 

Naptárunkkal együtt. Valamint leveleink mellé csekket helyezünk el, amely lehe-

tőséget ad az egyházfenntartói járulék, illetve adományok eljuttatásához, a 

csekken megtalálható számlaszámunkra, amelyre közvetlenül is lehet utalni.  

Az egyházfenntartói járulék rendezése a rendes, választói névjegyzékbe 

felvett, egyháztagság feltétele. Kérjük, hogy mindenki kísérje figyelemmel en-

nek befizetését, mindebben a Lelkészi Hivatalban készséggel adunk tájékozta-

tást, elmaradások, esetleges túlfizetések tekintetében. Köszönünk minden ado-

mányt, mely gyülekezetünk életéhez hozzájárul; de örömmel adjuk tudtul, hogy 

mások felé is segítséggel tudtunk lenni, amikor a 2021-es esztendő elején gyü-

lekezetünk segítségével, a Bethesda Kórház Alapítványt, közel másfél millió fo-

rintnyi pénzadománnyal támogattuk. Ezért egyedül Istené a dicsőség, köszönjük 

mindenkinek, aki erre a meghirdetett célra adakozott!  

 Az elmúlt időszakban felette mód megtapasztaltuk Isten kegyelmét ab-

ban, hogy pályázataink, kérelmeink sorra meghallgatásra találtak, szinte min-

den használatban levő épületünk megújulhatott, vagy megújul. Mindezekért a 

2022 – es esztendő tavaszán az óvodai bővítés, felújítás végeztével hálát sze-

retnénk adni ünnepi istentisztelet keretében, melyre már most hívunk Bennete-

ket! Mindehhez hozzájárult a gyülekezeti tagok adománya, felajánlása, önkén-

tes munkája. A gyülekezeti életünk működésének feltétele azonban, hogy tagja-

ink jelen vannak, részt vesznek alkalmainkon, melyre bíztatunk Benneteket! 



A pandémia elmúltával jó volt megtapasztalni, hogy a gyülekezet közös-

ségei is ébredeznek. A nyár folyamán táboraink, a gyermekek és fiatalok számá-

ra részvételi díj nélkül megrendezésre kerültek, mely a testvérek adakozásának 

is volt köszönhető. Sok olyan munkát és feladatot végeztünk el, amelyet önként 

ajánlottak fel gyülekezeti tagjaink. Több alkalommal dolgozhattunk együtt és 

mindez bizonyította a közös munka építő erejét, a munka közben az emberi szí-

vek, gondolatok is közelebb kerültek egymáshoz.  

Együtt emlékeztünk június 4. napján, határon túli magyar testvéreinkkel, 

közös családi napot szerveztünk, külön az óvodánkhoz tartozó szülőkkel is 

együtt voltunk egy este, és a közelmúltban hálát adhattunk az ifjú konfirman-

dus testvéreinkért. Reméljük, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy a közel-

jövőben elindítsuk a már régen várt felnőtt konfirmációs csoportot, melybe vár-

juk azokat is, akik, már konfirmáltak, de szeretnének többet tudni, jobban meg-

ismerni hitünk alapjait.  

Kedves Testvérek! Csodaként éljük meg azt, ahogyan az elmúlt eszten-

dőnkbe épített minket Mindenható Istenünk. Hisszük, hogy Ő mindent céllal 

tesz, azért ad szép templomot, hogy megteljen, gyülekezeti termet, hogy helye 

legyen az imádkozó közösségnek, vagy online teret, mellyen az istentiszteleti 

alkalmainkat sokan követik vasárnapról vasárnapra, de felújított óvodát is, 

hogy ott az Ő szeretetében nevelkedjenek a gyermekek, sokunk örömére, és az 

Ő dicsőségére. Végezetül pedig hívunk Benneteket alkalmainkra: 

- minden vasárnap 10 órai istentiszteletünkre, a gyermekeket a vele egy 

időben tartott gyermekfoglalkozásra  

- a már jól ismert csíkszeredai ROLE Együttes koncertjére, 2021. szeptem-

ber 5. napján 18:00 órára, remélhetőleg az időjárás engedélyével a templo-

munk kertjébe.  

 „Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, 

amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.”  (Kolossébeliek-

hez írt levél 2,7) 

Testvéri köszöntéssel, életetekre Isten áldását kérve: 

        Baross Botond      Gere Gábor József 

          gondnok                      lelkipásztor 


