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„…Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!”
(89. Zsoltár 16. vers)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje a 2014-es esztendő böjti idejében és Húsvét ünnepkörében:
2014. március

16. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet
Dr. Tőkéczki László előadása
Március 15. alkalmából

2014. március

23. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2014. március

30. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2014. április

13. du. 17 óra:

Virágvasárnapi istentisztelet

2014. április

18. du. 17 óra:

Nagypénteki istentisztelet, Úrvacsora

2014. április

20. du. 17 óra:

Húsvéti istentisztelet, Úrvacsora

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
A gyermekistentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben
tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2014. március 20-án 19.00 órai
kezdettel a gyülekezeti terembe. Témánk: Tízparancsolat – 3. parancsolat
*
Lelkészi fogadóórára 2014. március 27-én 18.00 órától kerül sor a
gyülekezeti teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.
*
Felnőtt konfirmációoktatás alkalma 2014. március 27-én 19.00 órától a
gyülekezeti teremben.
*
A szeretetvendégség terített asztalaihoz kérjük és várjuk a Testvérek segítségét
és hozzájárulását. Március 16-án 16.00 órától várjuk a Testvéreket a gyülekezeti
teremben a szeretetvendégség előkészítéséhez.
Áldás, békesség!
Bécs, 2014. március 10-én

A gyülekezet vezetősége

MEGHÍVÓ
„Dolgos magyarság, dalra, tettre, talpra,
Indulni vígan, bátran büszke harcba,
Tudás és munka fegyverét emelve,
Hazát szerezni újabb évezerre!“
Juhász Gyula: Petőfi ünnepére

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. március 16-án a böjti istentisztelet
után kezdődő előadásra, emlékezésre Március 15 alkalmából.

Az előadást dr. Tőkéczki László történész,
az ELTE egyetemi docense,
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka tartja
Március 15 üzenete a mai magyar reformátusság számára címmel.
A templomi istentisztelet és előadás után a szeretetvendégség terített asztalaihoz
hívjuk Testvéreinket találkozásra és beszélgetésre.
***

BOLDOG BÖJT
„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettnek…
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.”
(Máté evangéliuma, Hegyi Beszéd, Boldogmondások 5,6.8.)
Kedves Testvérek!
A 2014-es esztendő böjti istentiszteleteinek alkalmán a Jézusi Boldogmondások alapján Boldog
Böjt címmel prédikáció sorozat hallgatására hívlak mindnyájatokat.
2014. március 9. – Az Istent kereső boldog lelki szegények
2014. március 16. – A sírók boldog vigasza és a szelídek öröksége
2014. március 23. – Az igazságot éhezők és szomjazók boldog táplálása és az irgalmasok jutalma
2014. március 30. – Az igazságért gyalázást és üldözést szenvedők boldogsága és jutalma
2014. április 13. – A tiszta szív Istent meglátó boldogsága
Miként mondja Isten boldognak a szegényeket, a szelídeket, az igazságot keresőket, a sírókat, az
éhezőket, az üldözötteket? A böjti hetekben ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni a böjti
istentiszteletek alkalmával. Ha voltál már síró, éhező, szomorú, vagy vágyakozol a tiszta szív, az
irgalmas lét, a békességet keresők útjára, akkor szeretettel várunk alkalmainkra. Bízván abban,
hogy Isten szíved kérdéseire az Ő igéi által utat mutat és az út végén együtt ismerjük fel a gyülekezet
közösségében azt a csodálatos jézusi kijelentést, hogy boldogok vagyunk, mert szívünket a böjt
napjaiban Isten az Ő igéi által megtisztította, nyesegette, formálta, hogy lelki látásunk által
megláthassuk az Istent és annak Fiát, az Úr Jézus Krisztust.
Az Úr Jézussal való hitbeli találkozás reményében élve töltekezzünk 2014-es esztendő böjti
napjaiban, hogy Húsvét ünnepén a feltámadás és az örök élet ígéretének reménysége erősödjön
minél inkább lelkünkben, hitünkben és életünkben.
Karvansky Mónika, református lelkész

