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Kedves Testvéreink!

Szeretettel köszöntjük a református gyülekezet őszi körlevelének olvasóit! Félévente jelentkezünk
gyülekezetünk aktuális  híreivel,  programjaival,  felhívásaival,  s  egyre szűkebbnek bizonyul  ez  a
néhány oldal: van mit írni, van miről beszámolni, van mire hívni. Így adjuk most közre mindazok
számára, akik számon tartanak bennünket. Olvasóink életére Isten gazdag áldását kívánjuk!

Gyúró, 2019. októberében

Alföldy-Boruss Áron Kádár Ferenc
mb. gondnok sk. lelkipásztor sk.

Az Igéből

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” Zsid 13,8 
A változás szele megérint bennünket.  Az idén gyülekezetünk háza táján is több, jelentősebb

változást éltünk és élünk meg. A régi épület helyett új emelkedik, a régi szolgálattévő helyére új
kerül – ezekről a következő oldalakon többet olvashatunk. Ez vesz körül most az őszi időjárásban
is,  a  változékonyság:  a  nyárból  a  télbe.  Hamarosan itt  a  november  eleje,  a  halottaninkról  való
megemlékezés ideje. Szomorú szembenézni ezzel, hogy többeknek hamar eljött a búcsúzás ideje is.
A változás folyamatos vendégünk, mert mi, bizony, a múlandóság alatt vagyunk.
Ha csak ennyit látnánk, akkor ennek bizonytalanságában hamar széthullna életünk. Ezért bíztató és
reménységünkben megerősítő Isten szava, aki úgy mutatkozik be előttünk, akiben a változásnak
legkisebb nyoma sincs. Aki teljes biztonságot és állandóságot nyújt azoknak, akik hozzá fordulnak.
Istennek ezt a tulajdonságát látjuk az egyszülött Fiúban, Jézusban, aki minden időben a mennyei
Atya szűnni nem akaró szeretetét üzeni felénk. Ő nem változik. Az, hogy értünk áldozta önmagát és
ezzel megmentett, az minden helyzetünkben igaz. Hozzá biztosan fordulhatunk, különösen változás
idején, és megélhetjük örök szeretetét. Ámen.

Gyülekezeti hírek
IDŐKÖZI GONDNOKVÁLASZTÁS  Szeptember 1-jén, vasárnapi istentiszteletünkön adtunk
hálát Istennek az elmúlt tizenhárom éves időszakért, amelyben Apostagi Zoltán gondnoki szolgála-
tot látott el a gyülekezetben. Leköszönő gondnoktestvérünk a gyülekezetben tiszteletbeli presbiter-
ként, az egyházmegyében főjegyzőként végzi tovább szolgálatait.
A tisztségek betöltéséről a presbitérium intézkedett: a pótpresbiterek közül behívta a presbitérium
tagjai  közé Bottáné Böröczffy Erzsébetet,  valamint megbízott  gondnoknak válaszototta Alföldy-
Boruss  Áront.  Emellett  törvényeink  értelmében  elindult  az  időközi  gondokválasztási  eljárás  is,
melynek részeként a Választási Bizottság Alföldy-Boruss Áront javasolta gondnokjelöltnek. A pres-
bitérium az időközi gondnokválasztás időpontját november 10-re tűzte ki. A jelölt bemutatkozására
október 27-én, vasárnap az istentiszteleten kerül sor. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák
imádságban a gyülekezet vezetőit és a választás ügyét!

FELHÍVÁS   Temetőink  rendben  tartására  igyekszünk  folyamatosan  odafigyelni.  Köszönjük
mindazoknak, akik a sírok tisztán tartásával,  vagy a közös munkákban való részvétellel,  esetleg
anyagi hozzájárulással segítettek idén is e közös feladatunkban. Ez úton is felhívjuk a sírhelytulaj-
donosok figyelmét, hogy az 1995 előtti sírmegváltások lejártak, legyenek szívesek gondoskodni az
újraváltásukról. További információ a lelkészi hivatal elérhetőségein kérhető.



EFJ  Gyülekezetünk egyik fontos anyagi forrása az ún. egyházfenntartói járulék, amelyet
évről évre, vagy éppen hónapról hónapra támogatóink – mintegy tagdíjként – eljuttatnak
hozzánk. A gyülekezet működési,  igazgatási kiadásait nagyrészt ebből fedezzük. Néhány
éve  felkínáltuk  a  banki  átutalás lehetőségét,  melynek  köszönhetően  ma  már  az  éves
összegnek mintegy harmada így érkezik be a gyülekezethez.  Mivel  a  készpénzhasználat
egyre inkább háttérbe szorul, továbbra is ajánljuk ezt a lehetőséget! Az általunk javasolt
forma,  a  havi  rendszeres  átutalás;  az  összeg  ez  esetben  önkéntes  (ajánlott  minimum  a
mindenkori  jövedelmünk  1%-a);  az  utalásokat  a  Takarékbanknál  vezetett   57800136-
10002326  számú  gyülekezeti  számlára  kérjük;  a  közleményben  feltüntetve:  »EFJ«  és
monogram.  Természetesen  a  készpénzes  befizetés  továbbra  is  lehetséges.  Köszönjük
mindazoknak, akik így is hozzájárulnak gyülekezetünk fenntartásához!

Gyülekezeti életünkből
Szeptembertől kedden esténként tartjuk a Bibliakört és az Énekkar próbáját. Szerdán-

ként havonta egyszer találkozunk a Szolgálók óráján, illetve az Imaórán. Decembertől újra
indulnak a házi istentiszteletek – szívesen visszük az Igét, ahová hívást kapunk.

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet  tartunk a templomban, melyre minden korosztályt
szeretettel várunk (igény szerint gyermekmegőrzéssel)!

Szeptembertől  14  óvodás  és  50  általános  iskolás  diák  vesz  részt  a  hitoktatásban,
májusban 5 fiatal készül konfirmációs vizsgát tenni. 
Köszönjük a gyülekezetben végzett szolgálatokért mondott imádságokat!

Ünnepi alkalmaink
Október 31-én,  csütörtökön 18 órakor Reformációi ünnepi istentiszteletet tartunk,

melyet szeretetvendégség követ.


November 1-jén, pénteken délelőtt lelkipásztoraink sírja mellett hirdetjük a
feltámadás igéjét a kuldói és a gyúrói temetőben. Szeretettel várjuk az emlékezőket!



November 28-30. között esténként 18 órától  ADVENTI lelki készülődésre hívunk 
minen érdeklődőt. Tverdota-Vass Edit Szeréna a

Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Missziói Egyházközség
lelkipásztora szolgál közöttünk.


December 1-jén, advent első vasárnapján a Károli

Gáspár Református Egyetem teológus hallgatói érkeznek
közénk.


Karácsony ünnepén:
December 24-én, 16 órakor Családi Istentiszteletet tartunk a templomban.
December 25-én és 26-án 10 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet lesz.

Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!



ÉPÍTKEZÉS    ÁLDOZATI VASÁRNAPOK

Célegyenesbe ért a parókia építése. Ahogy a nyári hónapoktól kezdve figyelemmel kísérhet-
tük, folyamatosan történik a kivitelezés a Robinia Group Kft. szakembereinek vezetésével.
Így várhatóan az év végéig elkészülünk és el tudunk számolni az összértékben 50 millió fo-
rintos állami támogatással is, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Du-
namelléki Református Egyházkerület jóvoltából fordíthatunk e célra. 

Az  eddigi  számlák  és  fix  áras  szerződéseink
alapján számolva 52 millió forint felhasználásával
jutunk el a tervezéstől kezdve a bontáson keresztül
a megvalósulásig. Ez az összeg ráadásul nem is tar-
talmazza a  felajánlásból,  Isten dicsőségére elvég-
zett sok-sok munkát, melyeket ezúton is szeretnénk
megköszönni!

Anyagiakban  a  gyülekezetnek  mintegy  kettő
millió forintot kell hozzá tennie, hogy elkészüljön
az épület. Öröm, hogy ennek az összegnek jelentős

része az eddigi adományoknak köszönhetően rendelkezésre áll. 
A tavasszal kezdődött adakozás folytatásaként hirdetjük meg most, az őszi hetekben az

áldozati vasárnapokat. Az érkező adományokat a parókia konyhájának kialakításra fogjuk
fordítani.

Az  erre  szánt  összegeket  köszönettel  várjuk  a  Takarékbanknál  vezetett  57800136-
10002326 számú  gyülekezeti  bankszámlára.  Az  átutalás  közleményben  kérjük  jelezzék:
»Áldozati adomány«. Köszönünk minden hozzájárulást!

A jókedvű adakozót szereti az Isten.
(1 Kor 9,7)


