UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH
AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT
Wien 1., Dorotheergasse 16, honlap: http://becsi.reformatusok.com/ e-mail: bemaref @gmail.com
Karvansky Mónika lelkésznő tel.: +43 699 188 780 68
*******************************************************

„…mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét
bárhol segítségül hívják: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus
Krisztustól.” (1. Korinthusi levél 1,2b-3)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje a 2014. év elején:
2014. január

26. du. 17 óra:

Ökumenikus istentisztelet
Igét hirdet Ft. Steinbach József püspök
Lindengasse 44a

2014. február

9. du. 17 óra:

Istentisztelet a házasság hete jegyében

2014. február

16. du. 17 óra:

Istentisztelet

2014. február

23. du. 17 óra:

Istentisztelet
Igét hirdet dr. Szerdi András Debrecen

2014. március

9. du. 17 óra:

1. böjti istentisztelet

2014. március

16. du. 17 óra:

2. böjti istentisztelet
Dr. Tőkéczki László előadása március
15. alkalmából

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
Az idei ökumenikus istentiszteletet az evangélikus templomban ünnepli a
három bécsi magyar ajkú gyülekezet. Cím: Lindengasse 44a
Igét hirdet Ft. Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke, a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.
*
A gyermekistentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben
tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2014. február 6-án 19.00 órai kezdettel
a gyülekezeti terembe. Témánk: Tízparancsolat – 2. parancsolat
*
Lelkészi fogadóórára 2014. február 13-án 19.00 órától kerül sor a gyülekezeti
teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.
*
2014. február 9-én 10.30. órai kezdettel tartjuk Linz-Leondingban a
istentiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a Felső-Ausztriában élő Testvéreinket.
Cím: Haidfelstrasse 6, 4060 Linz-Leonding.
Bécs, 2014. január 21-én

A gyülekezet vezetősége

Tájékoztatás az egyházfenntartói járulékról (Kirchenbeitrag)
Általános tudnivalók
Ausztriában hivatalosan mindenkit besorolnak vallása és lakhelye alapján egy gyülekezetbe, ahol a
besorolás által egyháztaggá válik. Az illetékes gyülekezet évenként kéri a hivatalos egyháztagoktól
az egyházfenntartói járulék (Kirchenbeitrag) befizetését, melynek összege az éves tiszta (nettó) bevételnek 1,5%-a. A befizető számlát postai úton juttatják el az egyháztagokhoz, amit legkésőbb az év
végéig be kell fizetni. Az egyházfenntartói járulék összege 400 Euro-ig adóalapot csökkentő tétel. Az
ehhez szükséges igazolást az illetékes lelkészi hivatal állítja ki kérésre.

Az Ausztriai Magyar Reformtátus Lelkigondozó Szolgálat tagjait érintő tudnivalók
A Bécs-Belvárosi osztrák református gyülekezet 4 éve a magyar reformátusok által befizetett egyházfenntartói járulék 90%-át Szolgálatunk fenntartására utalja át (egy nyilatkozat kitöltése után). Ez
által sikerült a 25%-os lelkészi állást is biztosítani Szolgálatunk lelkészének.
Aki nem a Reformierte Stadtkirche tagja, mégis rendszeresen látogatja alkalmainkat, részt vesz gyülekezetünk egyházi életében és szeretné az egyházfenntartói járulékával támogatni Szolgálatunkat,
annak is megvan a lehetősége erre (egy kérvény és egy nyilatkozat kitöltése szükséges ehhez).
Aki nem tagja hivatalosan az Ausztriai Református Egyháznak (Evang. Kirche H.B. in Österreich) és
nem fizet egyházfenntartói járulékot, mégis támogatni kívánja az AMRLSZ-ot, az alábbi bankszámlaszámra utalhatja át önkéntes adományát, vagy pénztárosainknál készpénzben is befizetheti.
Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; Zweck: „adomány”

Az AMRLSz kuratóriuma tisztelettel kéri tagjait, hogy évente min. 30 Euro önkéntes adományt ajánljanak fel a gyülekezetünk fenntartására, ezáltal is biztosítva a magyar református szolgálatot az ausztriai magyar diaszpórában.
Az egyházfenntartói járulék tárgyában felmerülő kérdések esetén a lelkésznő szívesen segít az ügyintézésben (pl. elmaradás rendezése, a befizetendő összeg csökkentése, stb.).
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik eddig is már hozzájárultak adományainkkal munkánkhoz és
tisztelettel kérjük azokat a testvéreinket, akik eddig ezt még nem tették meg, hogy ők is áldozzanak
arra, hogy a magyar istentiszteletek rendszeres megtartását biztosíthassuk ezáltal is.
A gyülekezet vezetősége

Áldás, békesség!

***
KÖLTŐINK RÍMEKBEN IS IMÁDKOZNAK
Tóth Árpád: Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó - kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád - fényű arcom.

