
SZERETETSZOLGÁLAT ADVENTBEN 

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős 

segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.” (Titusz 3,14) 

Kedves Testvérek!   

2019 karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést 

hirdetünk gyülekezetünkben.  Az adományokkal egy gyermekét 

egyedül nevelő 32 éves magyar református édesanyát és a 6 éves 

kisfiát, Csabát támogatjuk, akik nagyon nehéz körülmények között 

élnek. A diakóniai adományt a fűtéshez szükséges tűzifa kifizetésére, 

valamint a kisfiú számára télikabát és csizma vásárlására ajánljuk 

fel. Tegyük szebbé szívből jövő adományainkkal ennek a nehéz sorsú 

kis családnak a karácsonyát! 

A pénzadományokat az adventi istentiszteletek után van lehetőség 

átadni munkatársainknak. Az adakozás alkalmával gondoljunk 

arra, hogy a gyűjtés jó célt szolgál és a nehéz helyzetben levő 

családnak nyújtunk segítő kezet a keresztyéni szeretet jegyében. 

 
A karácsonyi ünnepkörben, advent heteiben meghirdetett diakóniai gyűjtés 

célja, hogy az egymás iránti keresztyéni felelősség tudatában mindig egy 

konkrét magyar református családot, beteg gyermeket, felnőttet támogassunk. 

Szeretnénk, ha ez az adományozás nemcsak az anyagiakban mutatkozna meg, 

hanem abban is, hogy imádságban és könyörgésben Isten elé visszük a 

szükségben levőt, a beteget és kérjük a testi-lelki gyógyulást számára. Hiszen 

Isten minket is néven szólít, személyesen ismer, és Krisztusban gyermekeiként 

szeret. Ezt a személyességet, ezt a név szerinti ismeretet szeretnénk a diakóniai 

szolgálat által is gyakorolni, mikor közösen összefogunk azért, hogy a 

keresztyéni szeretet jegyében ilyen módon is felemeljük, felsegítsük, 

támogassuk azt, aki erre rászorul. 

 

Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős.  

Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. 

Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni,  

A bajt vállunkra venni e földi élten át. 

(Református Énekeskönyv 455,7)  



F E L H Í V Á S – A Lelkigondozó Szolgálat éves fenntartói járuléka 

 

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink! 

A keresztyén felelősségvállalás jegyében Testvéreink 

figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk támogatását. Továbbra is 

saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk 

működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul 

hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul 

imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is 

köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes 

támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség 

van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a 

fenntartásra szánt hozzájárulásokat: 

 

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: 

BKAUATWW 

Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; 

„Spende/2019” 

 
Az év végéhez közeledvén szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak a 

támogatást, a segítséget és munkavállalást, amit az év folyamán az 

ausztriai magyar református diaszpóra érdekében vállaltatok.  

 

Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést 

kívánunk gyülekezetünk minden tagjának! 


