
Október 

1. Október 5. 15:30 – Kórustalálkozó és zenés áhítat 
2. Október 6. 10:00 – Istentisztelet György András somorjai református 

lelkipásztor szolgálatával 
3. Október 6. – A délelőtti istentisztelet után György András tart előadást a 

felvidéki magyarság helyzetéről a Határon túlról, nemzeten belül 
sorozatban 

4. Október 7. 16:30 – Presbiteri gyűlés, melyre szeretettel várunk mindenkit, 
aki a választói névjegyzéken rajta van. 

5. Október 13. –  A délelőtti istentisztelet után, a Határon túlról, nemzeten 
belül sorozatban megemlékezünk a Délvidéken (1944-1945) ártatlanul 
kivégzett magyarokról. 

6. Október 13. 18:00 – Zenés áhítat Perneczky Balázs orgonaművésszel 
7. Október 17. 19:00 – Zenés áhítat: gitárkoncert 
8. Október 18. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 
9. Október 20. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és délutáni istentiszteleten 
10. Október 20. – Idősek napja a délelőtti istentisztelet után 
11. Október 21. – Presbiteri bibliaóra 
12. Október 26. 9:00-13:00 – Temetőtakarítás. Akinek van kerti szerszáma, 

hozza magával.  
13. Október 27. – A délelőtti istentisztelet után Fiser Béla gyülekezeti tagunk 

tart előadást „Legendák a Kárpátalján” címmel a Határon túlról, 
nemzeten belül sorozatban 

14. Október 31. 17:30 – A Protestáns napok záró alkalmaként koszorúzás és 
istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
 

 

Imádkozzunk 

- az októberre tervezett programjaink megvalósulásáért, főleg a 
kórustalálkozóért! 

- gyülekezetünk időseiért, hogy megtalálhassák a szolgálat lehetőségeit! 

- azért hogy a Heidelbergi Káté továbbra is református önazonosságunk 
alapvető dokumentuma maradjon! 

- a betegekért (a beteg gyermekekért), a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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Reformáció és gyülekezet 

ajon 500 évvel ezelőtt mit gondolhatott Luther, amikor sok humanista 
tudóssal együtt rájött arra, hogy a Szentírás szövege az eredeti szöveghez 
képest jelentősen torzult? Hiszen a korai kereszténység során kanonizált 

szövegek a 15. századra részben elvesztek, vagy meghamisították azokat. 
Biztosan megdöbbent a felfedezésen. Mit érezhetett akkor, amikor 
reformgondolatainak terjesztésével alapjaiban kezdte el átalakítani a gyülekezeti 
életet? Valószínűleg hosszú évekig nem is gondolt arra, hogy új felekezetek 
fognak ezeknek a hatására létrejönni.  

Manapság már nagyon nehéz elképzelnünk, hogy a 16. században a 
teológia olyan csúcstudománynak számított, mint mostanában a genetika. Aki 
akkor a teológiában újat tudott alkotni, világméretű változások elindítójává vált. 
Kálvin, Zwingli és a többi reformátor tevékenysége nem állt meg Genf vagy 
Zürich falainál. Olyan jelentőst hatást fejtettek ki, amit ma nagyon kevesen 
tudnak elérni: nemcsak szűk értelmiségi körök gondolkodását alakították át, 
hanem a társadalom legkülönbözőbb rétegeit is megérintették. Az alulról 
építkező egyház filozófiáját terjesztették el, a gyülekezetet tették a hitélet 
központi szervezőjévé. Nekünk, ma élő reformátusoknak fontos örökségünk az 
aktív gyülekezeti élet fenntartása és fejlesztése. Kérjük Isten segítségét, hogy ez 
sikerüljön! 

Hegyi Ádám 
 

 

V 

http://www.honvedter.ref.hu/


Kedves Testvérek! 

 
2013. október 5-én, szombaton, 15 óra 30 perckor veszi kezdetét a 

kórusunk tíz éves fennállására emlékező zenés áhítat. Erre az alkalomra 
meghívtunk minden olyan kórust, amely ez alatt az időszak alatt énekelt 
templomunkban. A meghívást tizenegy énekkar fogadta el. Ezen az áhítaton 
fejezzük ki köszönetünket Isten megtartó kegyelméért – közös énekléssel egy 
nagy összkarban. 

Minden Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk erre a kivételes 
alkalomra. Hordozzuk imánkban emlékező áhítatunk ügyét, és akinek módjában 
áll, anyagi vagy kétkezi felajánlásával is segítse a kórustalálkozót.  
Kérjük Testvéreinket, hogy maguk is hívogassanak a kórustalálkozóra.  

 
 

 
 

Az áhítaton a következő gyülekezetek kórusai 

énekelnek együtt velünk 

 
Békési Református Gyülekezet  
Budakeszi Református Gyülekezet  
Budapest Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet  
Debreceni Református Kollégium Kántusa 
Somorjai Református Gyülekezet  
Soltvadkerti Evangélikus Gyülekezet  
Szegedi Baptista Gyülekezet  
Szeged-Kálvin téri Református Gyülekezet  
Szeged-Újszegedi Református Gyülekezet  
Szolnoki Református Gyülekezet  
Temesvár Belvárosi Református Gyülekezet  

A kórustalálkozó és a zenés áhítat rendje 

 
 
Kórus – Gárdonyi Zoltán:Mondjatok dicséretet – vezényel: Pivarcsik Tünde 
 
Köszöntés –Dr. Kereskényi Sándor 
 
Kórus – F. Mendelssohn: Mert az Isten hatalmas Úr – vezényel: Szabó Kornél 
 
Kórus – G. Ratbone: Mondj új dalt az Istennek – vezényel: Baloghné Kovács 
Magdolna 
 
Vers – Lukáts Vilma:Ti vagytok – előadja: Szabó András 
 
Kórus – J. Rutter: Gyönyörű mind – vezényel: Nagy-Szabó Kornélia 
 
Igehirdetés – Dr. Kereskényiné Nemes Lívia 
 
Ima – Dr. Kereskényiné Nemes Lívia 
 
Kórus – J. S. Bach: Áldva áld az Isten – vezényel: Nagy-Szabó Kornélia 
 
Kórusok bemutatkozása I. rész 
 
Kórus – Berkesi Sándor: Magyar ének – vezényel: Berkesi Sándor 
 
Kórusok bemutatkozása II. rész 
 
Kórus és gyülekezet – W. Shrubsole:Zengd Jézus nevét – vez.:  Berkesi Sándor 
 
 

 


