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Kedves református Testvéreink !  
 
 

Istentiszteleteink rendje 2010 április végén és május elején:  
   

2010.  április   18.    du. 17 óra:     Istentisztelet, utána dr. Dávid István elıadása, 
                   szolgál a Nagykırösi Református  Gyülekezet         
                                            énekkara. 

 

2010.  április   25.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 

2010.  május     9.     du. 17 óra:     Istentisztelet, Anyák napi köszöntı. 
 

2010.  május   16.     du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 
 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   
   

   Szeretettel hívjuk  Nıtestvéreinket a Nıi kör alkalmára 2010. május 8-án 
délután 15.00 órakor, amit a gyülekezeti teremben tartunk.  

   "Anyaság - Isten megbízása"  címmel  tartjuk  alkalmunkat.  
 

  Ezúton is kívánunk minden édesanyának, nagyanyának, dédanyának, 
keresztanyának sok áldást és örömet családjuk körében. Áldozatvállalásukat, 
soha el nem fogyó szeretetüket, meleg ölelésüket, biztató mosolyukat, törıdı és 
féltı lényüket áldja meg az Úr. Adjon hosszú életet, jó egészséget, boldogságot a 
legnagyobb és legszebb hivatáshoz, az anyasághoz. 

 

* Április 25-én az istentisztelettel egyidıben gyermekfoglalkozást tart Szabó 
Edina hittanoktató a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk és hívjuk a 
gyermekeket szüleikkel együtt. 

 

  * Minden csütörtökön 18.30 órától imaközösséget, majd 19.00 órai kezdettel 
bibliaórát tart Karvansky Mónika lelkésznı a gyülekezeti teremben. 
 

  * aki a jövıben inkább online formában, azaz e-mailben szeretné megkapni                                         
gyülekezeti hírlevelünket, kérjük, jelezze ezt a  bemaref@gmail.com  címre 
küldött  levélben!  Segítségüket elıre is köszönjük! 
 

  * elkészült gyülekezetünk honlapja:  http://becsi.reformatusok.com/  Akik 
használják az internetet, olvashatják elérhetıségünket, értesítéseket, 
beszámolókat   alkalmainkról.  

    

  * szeretetvendégségünkhez  kérjük  és  elıre  köszönjük  híveink  hozzájárulását. 

 
 
Bécs, 2010 április  12.                  A gyülekezet vezetısége 
 
 



 

* * * * * 
 

Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából folytatva az  ünnepi 
megemlékezést, szeretettel hívunk és várunk minden kedves hívıt  

 

2010. április 18-án  vasárnap du. 17,00 órára 
a Dorotheergasse-i református templomba 

a bécsi magyar református gyülekezet istentiszteletére 
és az azt követı elıadásra:  

 

Kálvin és a genfi zsoltáréneklés 
címmel 

 

Elıadó: dr. Dávid István  
orgonamővész,  fıiskolai tanár, karvezetı. 

Közremőködik a Nagykırösi Református Gyülekezet énekkara. 
                                                                           

       A Nagykırösi Református Gyülekezet énekkara a helyi református közösség keretei között, 
már több évszázadra visszamenıen mőködik. A gyülekezet tulajdonában lévı liturgikus karkönyv, 
az Öreg Graduál (1636) számos bejegyzése tanúskodik a korabeli gyakorlatról. Egyértelmő, hogy 
az akkori szertartások alkalmával felhangzó ének a helyi református iskola diákjainak szolgálata 
volt. A 18. században feljegyzés van arról, hogy Losontzi (Hányoki) István tanársága idejében az 
ún. „harmóniás éneklés” szintén a diákok feladata volt: 1744. június 17-én az egyházkerületi 
győlés keretében többszólamú mővészi énekkel köszöntötték a megjelent gyülekezetet. A 19. 
századból fennmaradt egy kóruszászló, melynek rúdján az egykori kórustagok nevei rézbıl 
készült apró címerpajzsokon jelennek meg. 
       A Tanítóképzı 19. századi megalakulása óta folyamatos a kóruséneklés a Nagykırösi 
Református Egyházban. Közismert idıszaka ennek Márton Barna szolgálati éveinek idejére 
tehetı. Múlt év szeptemberében nagyszabású kórustalálkozóval emlékeztünk arra az idıszakra, 
Kodály Zoltán nagykırösi látogatására, amikor a Tanítóképzı férfikarának írt kórusmővét, maga a 
szerzı, Kodály vezényelte 1939 ıszén, az intézmény fennállásának centenáriumán. 
       A gyülekezeti kórus munkája azóta is folyamatosnak mondható. Jelenlegi formájában 1988 
óta mőködik, vezetésemmel. A kórus repertoárja az egyházi év ünnepeihez tartozó egy- és 
többszólamú, egynemő- és vegyeskari mővekbıl áll. Szolgálataink alkalmával megszólal a  helyi 
egyházzenei örökség, a korabeli liturgikus énekkincs a már említett Öreg Graduálból, és 
felhangzanak a református identitáshoz tartozó genfi zsoltárok négyszólamú letétjei, vagy az 
ezekre készült újabb feldolgozások. A repertoár 1/3-1/3-ad arányban foglalja magában a 
szertartási énekeket, magyar és külföldi szerzık egyházzenei mőveit, amint azt a bécsi magyar 
református gyülekezet 2000-ben már hallhatta. 
       A kórus az egyházi év ünnepei alkalmával rendszeresen teljesít szolgálatot. Egyházmegyei és 
egyházkerületi kórustalálkozókon lép fel, de külföldön is vendégszerepeltünk: Erdélyben 1995-
ben, 1998-ban, 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben Felvidéken 2009-ben, Ausztriában 2000-ben, 
2008-ban. A közelmúltban pedig – Kıszeget is útba ejtve – Felsıırön voltunk vendégszolgálaton 
2009. nov. 8-án, most pedig Sopron református gyülekezetébıl érkezünk. 
       A kórus fıleg gyülekezeti tagokból áll. Idınként több család is teljes létszámmal vesz részt a 
kórus munkájában, ezzel is erısítve az együtténeklés lélekemelı örömét.  

Dr. Dávid István 
 

* * * * * 
Szeretetvendégségünkhöz kérjük és köszönjük testvéreink jószívő hozzájárulását. 

Rendezvényünkre a belépés díjtalan. 


