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„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. ” (Lukács 24, 5-6. vers)

HÚSVÉTI ISTENTISZTELET
2021. április 4-én 17.00 órakor a Lutherische Stadtkirche-ben
(cím: Dorotheergasse 18., 1010 Wien)
ÜNNEPRE KÉSZÜLŐ TESTVÉREK!
A Bécs-Belvárosi osztrák református gyülekezet presbitériuma a 2021. március 29-én
kihirdetett szigorítás és a lezárás (Lockdown) meghosszabbítása miatt azt a döntést
hozta, hogy április 1-től 11-ig nem tartható templomi istentisztelet a Bécs-Belvárosi
református templomban.
A gyülekezetünk kuratóriuma és a lelkipásztor egyeztetett a Lutherische Stadtkirche
vezetőségével, hogy lehetőség szerint biztosítsanak helyet a lezárás alatt a magyar
református ünnepi istentiszteletek megtartásához.
Sajnos a nagypénteki istentisztelet elmarad, de a HÚSVÉTI ISTENTISZTELET
megtartására van lehetőségünk a „szomszédban”, a Bécs-Belvárosi református templom
melletti Lutherische Stadtkirche-ben!
Kérjük a Testvéreket, hogy értesítsék ismerőseiket is a helyszín változásáról!
JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA: - A februártól érvényes szigorú rendeleteket
betartva (FFP2 maszk, távolságtartás, fertőtlenítés, csoportosulás kerülése a templomban) az ünnepi
alkalmakat rövidített formában, az úrvacsora közössége és a gyülekezeti éneklés nélkül tarthatjuk
meg. A kuratórium javaslata, kérése: amennyiben lehetséges, készíttessenek/készítsenek tesztet
mindnyájunk biztonsága érdekében.
2021. április 1 és 11 között teljes kijárási tilalom lép életbe, ez esetben a lakóhely elhagyása az
istentiszteleten való részvétel miatt az alapvető emberi jogok 18. cikke alapján jogilag megengedett
(alapvető vallási szükségletek gyakorlása – Deckung religiöser Grundbedürfnisse)
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSE - Ha a Testvérek szeretnének részt venni a húsvéti
istentiszteleten, kérjük, jelezzék a lelkipásztor felé. Bejelentkezés nélkül is lehetséges a részvétel, de
ez esetben kérjük a Testvérek megértését, hogy a szervezésben segítők által kijelölt és felkínált helyet
kell majd elfoglalni a templomban. A bejelentkezéssel az Önök egészségének megőrzése
érdekében tett előkészületek szervezését segítik elő.
Szeretettel várjuk a Testvéreket a húsvéti istentisztelet alkalmára, és előre köszönjük az
egymásra figyelés szabályainak betartását!
Áldott húsvéti ünnepszentelést és jó egészséget kívánok!
Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat kuratóriuma nevében,
Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor
Bécs, 2021.03.31.

NAGYPÉNTEKI DICSÉRET
Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett,
Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet.
Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény, vagy félelem:
Ő nem hágy el, biztatást ad: Békesség van én velem.
Boldogságnak napja süt rám; jóság, fény jár útamon:
A keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom.
Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt;
El nem múló boldogságod, békességed ott keresd!
Áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett,
Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet.
(Református énekeskönyv 230. dicséret)
***
HÚSVÉTI DICSÉRET
Felvirradt áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk,
ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind. Halleluja!
Az ősi kígyót, bűnt, halált, kínt poklot, szenvedés jaját
legyőzte Jézus, Mesterünk, ki most feltámadott nekünk. Halleluja!
Az élet győz, a mord halál a prédát visszaadta már,
Nagy úrságának vége lett, Krisztus hozott új életet. Halleluja!
A nap s a föld s minden mi él, ma bút örömmel felcserél,
mert a világnak zsarnoka nem kelhet fel többé soha. Halleluja!
Mi is élünk vígadva hát, daloljunk szép halléluját,
hadd zengje Krisztust énekünk, ki sírból feltámadt nekünk. Halleluja!
(Református énekeskönyv 356. dicséret)

