UNGARISCHER SEELSORGEDIENST DER EVANG. KIRCHE H.B. IN ÖSTERREICH
AUSZTRIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT
Wien 1., Dorotheergasse 16, Honlap: http://reformatus.at/ E-Mail: bemaref @gmail.com,
Karvansky Mónika református lelkész, Tel.: +43 699 188 780 68, E-Mail: monika.karvansky@reformatus.at
***************************************************************

„A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.“ (1Kor 12,7)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje 2022. Pünkösd ünnepén, júniusban és a nyár folyamán:
2022. június

05. du. 17 óra:

Pünkösdi istentisztelet, Úrvacsora

2022. június

10. du. 19 óra:

Templomok hosszú éjszakája - Koncert

2022. június

12. du. 17 óra:

Istentisztelet

2022. június

19. du. 17 óra:

Istentisztelet

2022. június

26. du. 17 óra:

Istentisztelet
Nyári gyülekezeti vendégség

A NYÁRI ISTENTISZTELETEK IDŐPONTJAI:
2022. július

24. du. 17 óra:

Istentisztelet

2022. augusztus

28. du. 17 óra:

Istentisztelet, Új kenyér – Úrvacsora

2022. szeptember

11. du. 17 óra:

Istentisztelet

***
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk a
gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
A hagyományos nyári vendégséget – a templomudvarban tartjuk. Kérjük a Testvérek
hozzájárulását a szeretetvendégség terített asztalaihoz, valamint az előkészületek során is
számítunk a segítő kezek munkájára.
*
A lelkigondozás, keresztelő, esküvő, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés stb.
igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.
*
Az aktuális időpontokról, alkalmakról az Ausztriai Magyar Reformátusok
Facebook-oldalon, valamint a reformatus.at honlapon is értesülhetnek.

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk!
Bécs, 2022. Pünkösdjén

A gyülekezet vezetősége

„Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr...”
Zsoltárok könyve 42,9 - 2022. év vezérigéje

TEMPLOMOK HOSSZÚ ÉJSZAKÁJA - Lange Nacht der Kirchen
MEGHÍVÓ – KONCERT
2022. június 10-én 19.00 órai kezdettel
Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2022. június 10-én az esti órákban a Bécs-Belvárosi
református templomba a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.
Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatunk bemutatkozása és műsora
19.00 órakor kezdődik.
Közreműködnek:
Fischer Anna, operaénekes (Bécs)
Kály-Kullai Rita, orgonaművész (Budapest)
PROGRAM
Kodály Zoltán: Organoedia – Gloria és Agnus
Liszt Ferenc: Die Loreley, Introitus, O komm im Traum, Nun danket alle Gott
Horváth Márton Levente: Titkos értelmű rózsa
Pikéthy Tibor: Improvizáció a Himnusz fölött
Kodály Zoltán: Esti dal
Az idei koncert felkért előadói nemzetközi téren is elismert fiatal művésznők, akik magyar
zeneszerzők művein keresztül varázsolnak el bennünket ezen az estén:
Fischer Anna operaénekes egyetemi tanulmányait a Bécsi Konzervatóriumban végezte, Bátori Éva
érdemes művész operaénekes vezetésével. Diplomája után olyan kiváló operaénekesektől tanult, mint
Eva Lindqvist, Magdaléna Hajóssyova és Peter Dvorský. Koncertek szoprán szólistája volt többek
között Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Németországban. Repertoirejába olyan "Bel canto" szerepek tartoznak, mint Musetta a Bohéméletből, Lucia a Lammermoori
Luciából vagy Júlia Bellini Rómeó és Júliájából.
Kály-Kullai Rita orgonaművész zenei tanulmányait a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti
Szakközépiskola zongora tanszakon végezte Szerencsés Márta tanítványaként. 1997-ben orgonálni
kezdett az Aelia Sabina Zeneiskolában Bartl Erzsébetnél. A magas szintű zenei előképzettség után
2000-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem diákjaként Pálúr János és Lehotka Gábor tanítványa.
A kitüntetéssel végzett orgonaművészi és tanári tanulmányok után a saarbrückeni Internationales
Institut für Orgel intézményben Bernhard Leonardy tanítványa volt. Jelenleg a Patrona Hungariae
Katolikus Iskolaközpont orgonatanára és korrepetitora, valamint a budapesti Szent Ferenc sebei
templom orgonistája.

Szeretettel várjuk Testvéreinket e szép alkalomra!

A LÉLEK EGYSÉGE – A KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN
Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás
támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor
hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga nyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában
laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban
és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok:
halljuk, hogy a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.
(Apostolok Cselekedetei 2, 5-11.)

Májusban egy bajorországi egyházi tanulmányi központban került megrendezésre a hagyományos
európai ökumenikus konferencia. Erre a találkozóra Európa országaiból érkeztek a különböző
egyházak képviselői: Svédországból, Finnországból, Észtországból, Lengyelországból,
Németországból, Angliából, Skóciából, Romániából, Szerbiából, Ausztriából, Csehországból,
Szlovákiából, Magyarországról. Egy nyelvileg és felekezetileg közel 40 fős vegyes csapat kereste a
2022. évi kurzus témájának kérdéseire a válaszokat, olyan formában, hogy közben bemutatták saját
egyházuk, vallásuk hagyományait, liturgiáját, jelenlegi helyzetét. A vezérgondolat, mely köré ez a 10
napos kurzus épült: A keresztyén identitás nyomában – egy megváltozott Európában.
A 21. század kihívásait vizsgálva, válságait felmérve együtt kerestük a választ arra, miként lehet és
kell a keresztyén értékeket hitünket megélve, vallásunkat gyakorolva jelen lenni a mai kor világában.
Mi az a többlet, melyet a keresztyén identitás nyújthat a 21. század viharos, változó, válságos
idejében. Milyen stabilitást jelent a hit alapjain állva megélni a mindennapok kihívásait, és egy vallási
és nemzeti összetételében megváltozott Európában Krisztus követőjeként, keresztyénként élni.
A különböző vallási felekezetek alapján megfogalmazott meglátások, a közös útkeresés, a közös
értékek felismerése, elmélyítése többféle módon is kifejezte, hogy Jézus Krisztusban minden
különbözőség és látszat ellenére is egybe tartozunk.
Az elméleti tanácskozások, gyakorlati előadások mellett magával ragadó volt a találkozó hitbeli, lelki,
spirituális háttere. Minden reggel és este áhítatot tartottak a résztvevők, melynek jellemzője volt a
felekezeti és nyelvi vegyesség. Az igét, az áldást, az énekeket minden alkalommal legalább három
nyelven hallottuk. A legfelemelőbb volt, mikor a Miatyánk imádságát mindenki a maga nyelvén
mondta hangosan. Ekkor mintha valamit megéreztem volna az első pünkösd csodájából.
Más-más országokból jelen levők, más-más nyelvet beszélők, más-más vallási és felekezeti háttérrel
rendelkezők – a különbözőségek ellenére Isten nagyságos dolgairól beszéltek, megértették egymást,
és egy lélekkel, egy hittel dicsérték az Istent.
Ez lehet a 21. századi megváltozott Európában a keresztyén identitás megélésének a „közös nevezője”
– átélni újra és újra ezt a pünkösdi csodát, hogy mi, akik sok mindenben különbözünk egymástól, de
amikor Isten dolgairól beszélünk, Istenhez imádkozunk, igét olvasunk és az evangéliumot hirdetjük,
akkor a Szentlélek ereje által olyan erős kötelék fon össze bennünket, mely hitben megerősít,
reménységben kiteljesít és a szeretetben testvérré tesz.
A konferencia résztvevőinek az utolsó feladata az volt, hogy meghatározzák a jövő évi kurzus témáját.
A sok és nagyon jó javaslat mellett végül azt fogadtuk el, amelyből kisugárzik, hogy a keresztyén
identitást megélni öröm. Így lett a 2023. év témája: a keresztyénség öröme.
Pünkösd ünnepe alkalmából kívánom, hogy a Szentlélek újjáteremtő, megelevenítő ereje által éljük
meg a 21. század válságos idejében is azt az örömöt, mely abból fakad, hogy mi mindnyájan
Krisztushoz tartozunk.
Dr. Karvansky Mónika református lelkipásztor

A Magyar Református Egyház pünkösdi körlevele
„…adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint,
hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által.”
(Efézusi levél 3,16)
Ünneplő gyülekezet! Kedves Testvéreink!
Pünkösd ünnepén elsősorban arról a hitről teszünk bizonyságot, hogy a Szentlélek:
Isten. Nem valami, hanem valaki. Nem valamilyen erő, nem valamilyen tárgy, hanem
szeretettel uralkodó, hatalommal bíró, teljes hatalommal bíró Isten. Ahogy pünkösdi énekünk
mondja, a Szentháromság egy Istent úgy imádjuk, hogy kérjük: jövel, Szentlélek Úr Isten.
A pünkösd története egyszerre beteljesedés és új kezdet. Elvégeztetett Jézus Krisztus
megváltó munkája, szabadító és üdvösségszerző műve. A tanítványok számára a Szentlélek
kitöltetése tette ezt valóságossá. Ismerték Jézust, látták meghalni a kereszten, sőt, látták a
feltámadott Urat, és hallották szavát: „Békesség néktek!” Mégis féltek, nem volt erejük. Jézus
tudta ezt. Lelki meggyőződésre van szükségük, az öröm és bátorság lángját fel kell gyújtani a
tanítványok szívében, hogy küldöttekké, apostolokká váljanak mások javára és üdvösségére.
A Szentlélek tette valósággá Jézus Krisztus elvégzett váltságművét.
Mindezt „…adja meg nektek… az ő Lelke által” – írja Pál apostol az efézusi
gyülekezetnek. Így árad, terjed tovább s fakaszt életet a Szentlélek Jeruzsálemben, Efézusban,
Rómában, majd Európában és szerte a világon: nálunk is, a magyar nemzet körében. Mert
ugyanaz az Isten él most is, és ugyanúgy csodát tud tenni velünk is. Ez a csoda így fejezhető
ki: új emberekké változtat át, mert a Szentlélek, aki Pünkösdkor eljött, velünk van minden
napon a világ végezetéig. Ezért kérhetjük, hogy cselekedjen velünk is csodát, tegyen új
teremtéssé bennünket. Teremtsen szívünkben békét a háborúság idején. Aggodalmainkat,
kételyeinket formálja bizalommá és meggyőződéssé. Vallásosságunkat üdvözítő hitté.
Az egyház a Szentlélek által él. Kérjük azért, hogy bennünket is éltessen, mai
bizonyságtevőket, Istenünk dicsőségére és felebarátaink javára.

Áldott ünnepet kívánunk minden testvérünknek.
A Kárpát-medence református egyházainak püspökei és főgondnokai nevében

