
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!   

2022 karácsony ünnepkörében újra diakóniai, karitatív gyűjtést 

hirdetünk gyülekezetünkben.  Az idei adománnyal, nt. Agócsné 

Galgóczy Tímeát, egy felvidéki 39 éves magyar református 

lelkésznőt, 3 gyermekes édesanyát támogatunk, aki több mint egy 

éve rákbetegséggel küzd. A lelkipásztor a felvidéki Gömörben három 

gyülekezetben szolgál – Balogivány, Nemesradnót, Cakó; férjével 

nevelik gyermekeiket: Lillát (10), Emmát (5) és Zoltánkát (3). 

„Tavaly kaptam 4 gyengébb kemoterápiás, majd 25 sugárkezelést, de 

sajnos idén, az év elején áttét keletkezett… nagy fájdalmaim voltak, 

áprilisban végre megkezdődtek az újabb kemoterápiás kezelések… 

Nagyon megtisztelő, hogy a bécsi gyülekezet imádkozni fog értem. Az 

biztos, hogy a támogatás nagyon nagy segítséget jelentene. Neked és 

kedves gyülekezetednek áldott adventi elcsendesedést és békés 

karácsonyi ünnepeket kívánok!” (Idézet nt. Agócsné G. Tímea leveléből) 

A pénzadományokat az adventi istentiszteletek után van lehetőség 

átadni vagy a Szolgálatunk bankszámlájára átutalni: 
Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW 

Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; 
 „Diakónia 2022” 

 
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.  

 

Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős.  

Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. 

(Református Énekeskönyv 455,7)  



SZOLGÁLÁTUNK TÁMOGATÁSA – 2022 

KARÁCSONYI ADOMÁNYOK ISTEN DICSŐSÉGÉRE 

 

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 Szolgálatunk 

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/2022” 

 
Az eddig megajánlott és a további adományokért is a kuratórium 

hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ilyen formában is 

támogatják az ausztriai magyar református egyházi élet 

fenntartását! 

 
Az év végéhez közeledve szeretnénk megköszönni minden kedves 

Testvérünknek a támogatást, a szolgálatot és a segítséget, amivel az 

év folyamán hozzájárultak ahhoz, hogy testvéri közösségben gazdag 

gyülekezeti élet és ünnepi alkalmak megélői lehettünk 2022-ben is.  

 

Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést 

kívánunk gyülekezetünk minden tagjának! 


