- GYÜLEKEZETI KÖRLEVÉL 2012. HÚSVÉTJÁN -

TERVEZETT ALKALMAINK:

Dadi Református Egyházközség

Április: A tavaszi időszakban vasárnapi és hétközi alkalmainkat Istenünk kegyelmében bízva a
szokott rendben tartjuk. A gyermekeket külön szeretettel hívjuk és várjuk a vasárnap 10.30-tól
tartandó gyermek-istentiszteletre.

2854-Dad, Fő u. 28; Tel./Fax: 34-470-140

Házi úrvacsorát a húsvéti ünnepekben is szeretnénk vinni azokhoz, akik erre igényt tartanak.
Várjuk a jelzéseket személyesen, vagy telefonon!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5-én 18.00-tól nagycsütörtöki istentisztelet
6-án 10.30-tól nagypénteki istentisztelet
18.00-tól passió-olvasásos alkalom
7- én 18.00-tól nagyszombati istentisztelet
8 -án 10.30-tól úrvacsorás istentisztelet, délután 16.00-tól istentisztelet.
9-én 10.30-tól úrvacsorás istentisztelet.
19-22-ig Cursillo (hitmélyítő alkalom) Monoszlón - jelentkezni és érdeklődni a
lelkészi hivatalban lehet.
20-án Héthatáros presbiterképzés – Szákszenden
28-án játékos gyerekdélután
26-29-ig Cursillo (hitmélyítő alkalom) Kecskeméten - jelentkezni és érdeklődni
a lelkészi hivatalban lehet.
28-án ifjúsági találkozó Kisbéren

Május:
•

Mi gyakran csak a felszínt látjuk az életből, egymásból is.
Nem látunk az arc mögé.
Mindenki mutat magából valamit, amit láttatni szeretne.
De ahhoz, hogy, valódi közösségünk lehessen,
túl- vagy át kell látni az álarcokon és képeken.
Krisztust is sokféle képen ábrázolják: festők, költők, szobrászok, és egyfajta
Krisztus-arcot alkotunk azoknak az élete alapján is,
akik magukat a követőinek tartják.
De minden ilyenfajta ábrázolás a legnagyobb igyekezet ellenére is torzít!
A Krisztus-ábrázolásban épp a lényeget szoktuk összetéveszteni
a lényegtelennel:
tudniillik nem maga az arc a fontos, hanem ami mögötte van:
az a mindent önként értünk áldozó szeretet,
amelynek szimbóluma lehet ez a töviskorona.

•
•
•
•
•
•
•
•

5-én a templomudvar építményeinek festése - társadalmi munka. Jelentkezni és
érdeklődni Rokosz Zsigmond gondnoknál, illetve a lelkészi hivatalban lehet.
6-án anyák napi istentisztelet.
10-13-ig Cursillo (hitmélyítő alkalom) Berekfürdőn - jelentkezni és érdeklődni
a lelkészi hivatalban lehet.
május 12-én játékos gyerekdélitán
17-20-ig Cursillo (hitmélyítő alkalom) Monoszló - jelentkezni és érdeklődni a
lelkészi hivatalban lehet.
20-án konfirmáció
23-26-ig rendhagyó ifjúsági evangelizáció vendég szolgálattevőkkel
26-én ifjúsági hitmélyítő csendes délután
27-28 Pünkösd

Június:
•
•
•

15-én tanévzáró istentisztelet
18-23-ig napközis gyermektábor
29-július 1. Református Egyházi Napok Dubántúl – Székesfehérváron.
Jelentkezni és érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet.

•

3-7 IFI tábor Galyatetőn

Július:

Bejelentések, kérések:

Augusztus:
•
•

15-18-ig 18-00-tól bűnbánati istentisztelet
19-én újkenyérért való hálaadó istentisztelet

RENDSZERES ALKALMAK:

•
•
•
•
•
•
•

Vasárnaponként 10.30-tól: istentisztelet a templomban, gyermekistentisztelet a gyülekezeti házban
Minden vasárnap 17.30-ra várjuk az énekelni szeretőket az énekkari
próbára a gyülekezeti terembe
Hétfőn és pénteken a tanév idején 7.40-től: hétkezdő és hétzáró áhítat a
templomban
Péntek du 15.30-tól: kézműves foglalkozás a gyülekezeti házban
Pénteken 17.30-tól: IFI a gyülekezeti házban
Kéthetente hétfőnként: felnőtt bibliatanulmányozó alkalom
(katechézis) a gyülekezeti házban
Szerdánként: bibliaóra 18.00-tól a gyülekezeti teremben

Az arany rizsszem
Koldusként róttam a falut, ajtóról ajtóra járva kéregettem. Hirtelen,
felsejlő álomként jelent meg az utca végén az aranyhintód. Izgatottan
találgattam, ki ülhet benne? A királyok királya? És ébredezni kezdett
bennem a remény. Véget érnek most majd nehéz napjaim, olyan
alamizsnát adsz, amely egy életre jólétre változtatja nyomorúságomat…
És akkor megállítottad mellettem a kocsit. Rám tekintettél, arcodon
mosollyal szálltál ki. Éreztem, maga a boldogság közeledik felém. De te kinyújtottad a
kezed és azt kérdezted:
Mit ajándékozol nekem?
Micsoda királyi tréfa, gondoltam, egy koldustól koldulni?! Zavarba jöttem, tétován
álldogáltam előtted, aztán belekotortam a tarisznyámba, és egyik rizsszemet a markodba
tettem.
Mily leírhatatlan volt a csodálkozásom, amikor este, tarisznyámat kiürítve a sok kacat
között ráleltem arra a rizsszemre, színarannyá változott. Keserű sírásra fakadtam, és
kimondhatatlanul sajnáltam, hogy nem volt elég bátorságom mindenemet Neked adni…
Jézus az életét adta azért, hogy a Tiédet megmentse!
És te? Mit mersz odaadni a feltámadott Királynak?

• Mindenek előtt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az
elmúlt időszakban munkájukkal, tanácsaikkal, adományukkal, illetve az
egyházfenntartói járulék befizetésével segítették a gyülekezetünk
épülését!
Ha Ön is úgy gondolja, hogy községünkben szükség van a református
egyház szolgálataira, és eddig még nem tette volna, kérjük támogassa azt
az egyházfenntartói járulék befizetésével, ami egy évre 4500 Ft/ fő
(375Ft havonta. Önnek talán ez nem sok, de nekünk sokat jelent! A 18.
életévüket betöltött és konfirmált fiatalok is teljes jogú gyülekezeti tagnak
számítanak, így az egyházfenntartói járulék az ő részükre is fizethető. Aki
szeretné esetleges elmaradását rendezni, az megteheti a lelkészi
hivatalban, illetve a takarékpénztárban.
Amennyiben egy mód van rá, szeretnénk kérni a személyes befizetést,
hogy így is lehetőség nyíljon a személyes találkozásra, beszélgetésre.
Köszönjük!
• A Dadi Református Egyházközség 1/2011 sz. szabályzatának 1.
számú melléklete alapján a temető fenntartási és üzemeltetési díjak:
Dadi Református Egyházközség fenntartói részére sírhelyenként:
1000,- Ft/év
Helyben lakók részére sírhelyenként:
1 500,- Ft/év
Nem helyben lakók részére:
2 000,- Ft/év.
• Istennek hála közel másfél éve működik gyülekezetünkben a
szeretetszolgálat, amely keretén belül folyamatosan érkeznek gyermek- és
felnőtt ruhák, cipők, és egyéb használati tárgyak. darabonként 50 Ft-ért
elvihetőek.
Az így befolyt összeget további jótékonysági célra fordítjuk.
Minden szombaton 9-11-ig tartunk nyitva a gyülekezeti terem mellett.
Szükség szerint igyekszünk egyéb dolgokban is segítséget nyújtani,
amelyről a faliújságunkon található Keres-kínál rovatunkban adunk
tájékoztatást. Köszönjük, ha figyelemmel kísérik ezeket a hirdetéseket, és
szükségeiket, esetleges segítségüket jelzik a lelkészi hivatalban!
Köszönjük az eddigi támogató felajánlásokat!

• A tavalyi évtől életbe lépett gyülekezetünk alapítványa, a Magyar
Református Jövőért alapítvány. Köszönjük a már adományként befizetet
összegeket, és szeretettel kérjük és várjuk a további 1%-os, illetve egyéb
felajánlásokat a következő számlaszámra: 18617261-1-11. Köszönjük!
• A gyülekezeti könyvtár (több, mint 2000 kötettel) szeretettel várja kicsi
és nagy olvasóit. Érdeklődi a lelkészi hivatalban, ill. a gyülekezeti házban
lehet.
• A presbitérium elfogadta az egyházközség 2012. évi munkatervét,
melynek megvalósításában számítunk minden gyülekezeti tagunkra. A
munkaterv alapján szeretnénk elvégezni a következőket:
Templom:

Temető:

Egyéb tervek:

Torony ablakok és lépcsők cseréje, karzatban levő padok
felületkezelése, templom ajtók festése, templomudvar
építményeinek festése.
Területrendezés során a kijelölt sírkövek elhelyezése a kijelölt
helyre, ravatalozó meszelése, temetőkapu festése, akác csemeték
telepítése a nem használt részre, parókia és a gyülekezeti ház
fűtéséhez szükséges fa kitermelése, rendszeres fűnyírás.
Gyülekezeti honlap készítés, gyülekezeti kirándulás,
szeretszolgálat tevékenységének támogatása, iratterjesztés,
részvétel a REND-en.

Kérjük, hogy aki társadalmi munkával, vagy adománnyal segíteni tudja terveink
megvalósítását, az jelezze Rokosz Zsigmond gondnoknál, vagy Kovács Tamás
lelkipásztornál!

Füle Lajos: Hiszed-e?
„Feltámadott!”- De hiszed-e?
Vagy kétségekkel vagy tele?
Átjárta-e a szívedet
a feltámadás öröme?

Tudod-e, hogy JÉZUS veled
minden napon, s hogy ez elég?
Hordozza-e életed
a feltámadás erejét?

Pénzért vehetünk...
Pénzért vehetünk
- ágyat

de álmokat nem

- könyveket

de értelmet nem

- élelmiszert

de étvágyat nem

- házat

de otthont nem

- zászlót

de hazát nem

- hanglemezt

de hallást nem

- orvosságot

de egészséget nem

- luxust

de elégedettséget nem

- szórakozást

de boldogságot nem

- Bibliát

de hitet nem

- templomot

de Isten országát nem

- keresztet

de a Megfeszítettet nem

- sírkövet

de örök életet nem.
H. Baumeister nyomán

„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt
hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak,
Krisztusnak a vérén.” (1Péter 1,18-19)

Urunk legyen gyülekezetünk őriző Pásztora!
MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK:
Kovács Tamás
lelkipásztor

Kovácsné Gombos Tímea
lelkipásztor
Rokosz Zsigmond
gondnok

