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Pünkösd az egyház születésnapja. Az első 

pünkösdön alakul meg az első keresztyén 

gyülekezet abból a háromezerből, akik hittek Péter 

beszédének és megkeresztelkedtek. Különböző 

nyelveken szóltak, mégis megértették egymást: 

ahogy Bábelnél szétesett a közösség, az első 

pünkösdön közösség formálódik. 

Az első gyülekezet főleg két dolgot tett. A 

hívők először is kitartóan részt vettek az apostoli 

tanításban. Másodsorban 

megmaradtak a közösségben: a 

kenyér megtörésében és az 

imádkozásban. 

Mindkettő fontos a mai 

gyülekezeteink számára. A mai 

világban az emberek szeretik 

maguk összetenni 

vallásosságukat. Ami tetszik 

egy vallásban, azt elfogadják, 

ami nem, azt magukra nézve 

nem tartják érvényesnek. Az 

első gyülekezet példa 

számunkra abban, hogy 

megmaradtak az apostoli 

tanításban. Nem egymást 

tanították, hanem az apostolok szava volt 

döntőfontosságú számukra. 

Az első gyülekezetnek azok lettek tagjai, 

akik meg akartak térni, meg akartak változni, új 

életet kerestek Krisztusban, békességre vágytak és 

hittek az apostolok beszédének. Nem csak 

egyszerűen a közösségben való gondolkodás 

tartotta egybe őket, hanem az, hogy életük alapjául 

Krisztus választották és meg akartak maradni az Ő 

útján. Így váltak közösséggé. Ez kell, hogy 

jellemezze a mai gyülekezeteinket is. 

Az első gyülekezet tagjai nem csak 

közösséggé váltak, hanem meg is maradtak ebben 

a közösségben. Életünk folyamán nagyon sok 

közösségnek voltunk, vagyunk tagjai, sőt 

egyszerre több közösséghez is tartozunk. Lehet, 

hogy csak passzív szerepet töltünk 

be, lehet, hogy aktívan részt 

veszünk a közösség dolgaiban, 

elképzelhető, hogy valamelyikben 

vezető szerepünk van, míg a 

másikban észre se vesznek 

bennünket. Az első gyülekezetet az 

állhatatosság jellemezte. 

Állhatatosnak lenni mindig 

nagyon nehéz. Megmaradni valahol 

legtöbbször állandó konfliktust 

jelent, hiszen újra és újra jönnek 

problémák, amikkel szembe kell 

néznünk. Mégis arra bíztat 

bennünket az első gyülekezet sorsa, 

hogy mi is maradjunk meg 

gyülekezetünkben, a problémákra feladatként 

tekintsünk, amiket meg kell oldani, ne pedig 

meneküljünk előlük. 

A közösség jellemzője a kenyér megtörése 

és az imádkozás volt. Az úrvacsora közössége nem 

csak Krisztussal, de egymással is összeköt 

bennünket. Az imádságnak ereje van, 

„Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az 

apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az 

imádkozásban.” (ApCsel 2,41-42) 



                                     

 

 

  

a közösségben elmondott ima pedig mindannyiunk 

imájává válik. Az Istennek szóló fohász 

felemelkedés hozzá, Isten megtapasztalása, 

bensőséges közösség vele, élő és személyes 

kapcsolat. 

Adja Isten, hogy ez a gyülekezet 

megmaradjon hitében, imádságai kedves 

áldozatként szálljanak az Úrhoz, és hogy valódi 

örömöt jelentsen ehhez a közösséghez tartozni! 

Ezért a Szentlélek Isten segítségét kérjük! 

Peleskey Miklós Péter 

 

 

 

A pünkösd az egyház számára az öröm ünnepét 

jelenti, így számos vigadozó népszokás fűződik 

hozzá. A szokások ma már kihalóban vannak, de 

az ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, 

játékra, társaságra szükség van most is. Üzenetet 

hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a 

természet szeretetét hirdetik, csupa olyat, amiben 

megkapaszkodhatunk, és amik által tovább-

léphetünk. 

 

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje" 

 

Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik 

Európa sok országában. Magyarországon is újra 

piros betűs nap a Pünkösd hétfő. De mi is ez az 

ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég 

elfelejtettük. Vagy mégsem? 

Pünkösd napjára minden 

felébred. Abbahagyja a lusta 

nyújtózást a világ, ember és 

állat párt keres. Nedvektől 

duzzadnak a levelek, zsong 

és zsibong az élet. Jól tudták 

a régiek, ilyenkor meg kell 

állni egy pillanatra. A nagy 

nyári munkák előtt 

ünnepelni kell. Köszönteni 

az új életet, imádkozni a bő 

termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált a 

pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. 

A templomokban évről évre megemlékeztek erről 

a napról, a lángnyelveket a pünkösdi rózsa 

szirmaival helyettesítették, a Szentlélek 

jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. 

A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába 

öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a 

bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték 

ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. 

 

Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi 

hagyományok, játékok, az Alföldön a 

Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösd királyné-

járás. A pünkösdi király-választás sajnos teljesen 

eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint 

a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi szokás 

volt, a katonák maguk közül választottak egy évre 

királyt. Ezt idézi Balassi Bálint verse: 

 

"Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje 

Mindent egészséggel látogató ege, 

Hosszú úton járókat könnyebbítő szele" 

 

Pünkösdi királynéjárás 

 

A legszebb kislányt választották meg 

kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise 

után házról házra jártak jókívánságokkal, 

versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, 

virággal szórták be a szobát. 

A játék végén a háziak 

megkérdezték a lányokat: 

Hadd látom a királynétokat 

édes-e vagy savanyú? 

Fellebbentve a díszes kendőt 

megcsiklandozzák a kislány 

állát. Ha a királyné mosolyog, 

de a fogát a világért sem 

villanthatja ki, megnyugszanak 

a háziak, mert jó lesz a termés. 

Ekkor a háziak almát, tojást, 

kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. 

 

Török basázás  

 

Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyem-

bugyogóba, turbánt kötnek a fejére. Égetnivaló 

kölyköt választanak erre a szerepre, aki amúgy is 

rászolgált a verésre. Persze kitömik a ruháját 

szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán 

összeláncolt kézzel vezetik végig a falun. 

Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk meg zöld 

gallyakkal csépelik boldogan. 

 

Pünkösdi hagyományok, népszokások 



                                     

 

 

  

Pünkösdi eső 

 

Májusi eső aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán 

hoz jót, tartja a hiedelem. 

 

Pünkösdkirály választás 

 

Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, 

tűzugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak 

bizonyult, egy évig ingyen ihatott a falu kontójára 

és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd 

az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor 

enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátran 

mutatkozhattak választottjukkal. 

 

A szokások ma már kihalóban vannak, de az 

ember érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra, 

társaságra szükség van most is. Üzenetet 

hordoznak ezek az ünnepek, az ember és a 

természet szeretetét hirdetik, csupa olyat, amiben 

megkapaszkodhatunk, és amik által 

továbbléphetünk. Most majd Pünkösdvasárnap és 

hétfő után, a keddek és szerdák hétköznapjaiban. 

 

 

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után 

  

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt - ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt - esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt - halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt - koldusszív tárulása. 

Csendesen várni - várni, hinni, kérni! 

Aztán - boldog pünkösd utánba érni! 

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten, 

pünkösd után - Lélekkel telítetten, 

pünkösd után - bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után - régit kárnak ítélni. 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után - adni, adni, adni! 

 

 

Múlt havi számunkban egy cikket közöltünk Böjte 

Csaba ferences szerzetestől, ám nem mutattuk be a 

szerzőt. Ezt szeretnénk most megtenni néhány 

szóban. 

A ferences rendbe még a Ceaușescu-diktatúra alatt, 

1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban, bár 

végzettsége szerint autóvillamossági szerelő, sőt 

bányászként is dolgozott a Hargitán. Tanulmányait 

Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mielőtt 

1989-ben pappá szentelték. 

Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-

ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett 

az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, 

és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta 

üresen álló ferences kolostorba költöztek. A román 

hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször 

felszólították az épület elhagyására. Böjte atya 

válasza az volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára 

a rendőrök. Ez, Istennek hála, nem történt meg. 

Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetesnek 

hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét 

elismerik egész Erdélyben, Romániában és 

Magyarországon is. Az alapvető életfeltételeken 

kívül (ruha, étel, stb.) taníttatásukkal is 

foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is 

beletartozik. 

Pünkösdi vers     Böjte Csaba bemutatása 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Diktat%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/1982
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyulafeh%C3%A9rv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergom
http://hu.wikipedia.org/wiki/1989
http://hu.wikipedia.org/wiki/1992
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9va
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolostor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erk%C3%B6lcs


                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÜNKÖSDI KÖRLEVÉL  

AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ 

  

 Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!   Ontario, California 2013. május 10. 

  

 János evangéliuma 14:12-31. 

 Pünkösd a "Másik Pártfogó" ünnepe. Jézus ígéri ezt a tanítványoknak és nekünk is, akik már sokszor 

megéreztük, megtapasztaltuk, hogy egyedül semmik vagyunk, de a Szentlélek képessé tesz arra, hogy bátran 

megvalljuk hitünket, és bátran vállaljuk és kövessük is Krisztus tanítását. Az első pünkösd napján összegyűlt 

tanítványokat megváltoztatta a Szentlélek, akiknek  életében akkor válik igazzá Jézus ígérete. Ők, akik bezárkóztak, 

akik féltek a világ elé állni, mindannyian megtapasztalták, hogy van egy felsőbb erő, egy "Pártfogó", aki velük van 

mindörökké. Félelemre, visszalépésre, meglankadásra nincs ok, mert Valaki, Akit ismernek, Aki náluk lakik, Aki 

bennük van, nem hagyja őket árván.  

 Keresztyén életünkből sajnos hiányzik ez a hit, amely a tanítványokban meg volt, az az engedelmes, mindent 

átadó, ráhagyatkozó bizalom, amely tudja, hogy Jézus által minden lehetséges a hívőnek. Tanuljuk meg ezen a pünkösd 

ünnepen, hogy hitünk által lehetünk bátrak kilépni rossz szokásainkból, ledobhatjuk magunkról kisszerű, kis-stílű 

életgyakorlatunkat, kényelemszeretetünket, szakíthatunk azzal a berögzöttséggel, amely eddig nem hozott semmilyen 

eredményt életünkben. Ezzel ellentétben azonban komoly küzdelmet kezdhetünk Isten akaratának megvalósulásáért a 

mindennapi életünkben. Jézus ígérete arra is megtanít, hogy életünk visszahúzódó gyakorlatának súlyos 

következményei lehetnek. Ígéreteink mögé való elzárkózás, ezáltal feladataink, kötelességeink végzésének elmulasztása 

nemcsak egyéni, hanem közösségi életünkre is kihat.  

 Pünkösdkor a Szentlélek arra irányítja a tanítványok és mindannyiunk figyelmét, hogy általa elérkezett Isten 

Igéjének tiszta, megerősítő és kijózanító ideje, ami által felismerhetjük Isten bennünket gazdagító áldó és jó munkáját 

életünkben, de az Ige által felfedezhetjük a rosszat is, a Sátán mindent szétdobáló, minden jó és tökéletes egység ellen 

irányuló hatalmát, amely az életünk ellen tör.  Keressük Isten igaz, tiszta beszédét, amire a legnagyobb szüksége van 

életünknek!  

 Az egyház a gyülekezetekben él, s a gyülekezetet mint tagok mi alkotjuk. A lelki elcsendesedés békés és 

nyugalmas helyzetéből, a védelmet adó templom falain kívül merjünk kilépni  mint a pünkösdi tanítványok és hírdessük 

Isten Igéjét a világnak!  Nagy szükség van a világban az egyház szavára, mint ahogy Péter apostol is ott tett először 

bizonyságot Jézusról a bűn nagy zűrzavarában, és ott is alakult meg az egyház. A világ nyomorúságát nem hagyhatjuk a 

templom falain kívül, nekünk hívő keresztyéneknek ott a helyünk, még akkor is, ha onnan el akarnak zavarni. Merjük 

vállalni a Szentlélek védelme alatt küldetésünket, vigyük Krisztust a világba, hogy hívő életünk ott legyen 

bizonyságtevő, élő istentisztelet. Ez a hit erősítse továbbra is az Amerikai Magyar Református Egyház gyülekezeteinek 

életét a pünkösd utáni szolgálatokban.   

 Testvéri szeretettel az Úr Jézus Krisztusban:   

  

  

        Szabó Sándor püspök     Király Frank főgondnok 

Hungarian Reformed Church in America 

 

 
Rt. Rev. SÁNDOR SZABÓ  

Bishop - Püspök 
 

BISHOP’S OFFICE          1053 East Sixth Street #32          PÜSPÖKI HIVATAL 

ONTARIO, CALIFORNIA 91764 
 

Phone: 909-981-9601,  Fax: 909-946-3713,  Email: revsand@aol.com 

 

 

 
Mr. FRANK KIRALY 

Chief Elder - Főgondnok 

10 S. Ascot Court,  NEWTOWN, PA 18940 

Phone: 609-306-1140      E-mail: fkiraly@hrctrenton.org 

  

 
Ecclesiastical Secretary 

Lelkészi Jegyző 

Rt. Rev. Ferenc Varga 

73432 Stacey Dr. 

Brownstown, MI 48183 

734-783-0609 

 

Lay Secretary 

Világi Jegyző 

Mr. Zsolt Demeter  

4024 Sweetwater Ave. 

PHOENIX, AZ 85029 

602-439-5598 

  
 

 

Treasurer 

Pénztáros 

Mrs. Szilvia Russell 

8339 Baker Ave. #61 

RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 

818-209-8809 

  
 

AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Controller 

Ellenőr 

Ms. Renata Elekes 

324 Medow Court 

BREA, CA 92821 

714-458-5209 

  
 



                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PENTECOSTAL MESSAGE 

TO THE CONGREGATIONS OF THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH IN AMERICA 

    
 Dear Sisters and Brothers in the Lord Jesus Christ,   May 10, 2013 

  

 Acts 2:1-47. 

 Pentecost is an answer to these questions: How do we grow closer to Christ? What do I do with the doubts that 

my mind keeps bringing up, the glance backward to the days of hiding inside my intellect to keep me from risking the 

experience of closeness with Christ? It's more than intellectual doubt; it's fear that He may ask me to do something I am 

afraid to do, don't want to do, don't have the courage to do. How do I know to do and how to do it, overcome the fears, 

and trust that I am following God's will? In answer to these questions, the Church offers us Pentecost.  

 Church as a word means those called as a particular people to perform a particular task. The Christian Church 

is the assembly of God's chosen people called to keep His word and do His will and His work in the world and in the 

heavenly kingdom. God does not impose His will with no regard for our own desire, but rather helps us in our voluntary 

action to submit to His will and works. It is necessary for us to cooperate with God. If we resist, He will withdraw and 

will not force Himself upon us. Thus we must develop within ourselves a desire for God which surpasses all other 

desire and a love for Him which is greater than any love.  

 How do we do this? If you wish to love someone, then act as though you love them, and in a short time that 

love will begin to grow in your heart. So if we wish to develop a supreme love for Jesus Christ, then we must begin to 

act as though we had such a love already. If we adjust our behavior to conform with a supreme desire and love for God, 

then that desire and love will grow within our heart and soul. If we pray for growth in the Spirit, we live life more and 

more through the reality of the presence of the Holy Spirit, permeated and transformed by it. We can discern God's will 

for us, whether God is pleased with what we have done, and if we are doing all that we can do for one another in 

Christian love. The good news of Pentecost is that the Holy Spirit, called the "Comforter", will help us. He will 

enlightens those who wish to be enlightened, fills those who empty themselves from obstacles to enlightenment, and 

helps us even in emptying ourselves. 

 Pentecost is not simply the celebration of an event which took place two thousand years ago. It is the constant 

renewal of relationship in the Church and community. For all those who have been baptized in Christ, the work of the 

Holy Spirit has happened to us, is happening to us, and must continue to happen in us.  

 Let the congregations of the Hungarian Reformed Church in America be a place where the Holy Spirit can 

make His mission work with us and lead us toward fulfillment in union with the perfect love of God. 

  With Brotherly Love in Christ:    

   

  

  

  

   

       Sandor Szabo, Bishop    Frank Kiraly, Chief Elder 

Hungarian Reformed Church in America 

 

 Rt. Rev. SANDOR SZABO,  

Bishop - Püspök 
 

BISHOP’S OFFICE          1053 East Sixth Street #32          PÜSPÖKI HIVATAL 

ONTARIO, CALIFORNIA 91764 
 

Phone: 909-981-9601,  Fax: 909-946-3713,  Email: revsand@aol.com 

 

 

 

Mr. FRANK KIRALY 

Chief Elder - Főgondnok 

10 S. Ascot Court,  NEWTOWN, PA 18940 

Phone: 609-306-1140      E-mail: fkiraly@hrctrenton.org 

  

 
Ecclesiastical Secretary 

Lelkészi Jegyző 

Rt. Rev. Ferenc Varga 

73432 Stacey Dr. 

Brownstown, MI 48183 

734-783-0609 

 

Lay Secretary 

Világi Jegyző 

Mr. Zsolt Demeter  

4024 Sweetwater Ave. 

PHOENIX, AZ 85029 

602-439-5598 

  
 

 

Treasurer 

Pénztáros 

Mrs. Szilvia Russell 

8339 Baker Ave. #61 

RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 

818-209-8809 

  
 

AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Controller 

Ellenőr 

Ms. Renata Elekes 

324 Medow Court 

BREA, CA 92821 

714-458-5209 

  
 



 

Washingtoni Magyar Református Egyház 
Vasárnapi istentisztelet, 2013. május 19. 

Mayer Judit és Peleskey Miklós Péter  lelkipásztorok 

 

  

 

    
Orgona előjáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 44: 1 Jövel Szentlélek Úr Isten    

Lekció   Apostolok Cselekedetei 2, 1-27       

Gyereksarok   

Nagyének    44: 2-3 Te szentségnek új világa  
Prófétai ima  
Közének  43: 1 Áldott Szent Lélek reánk szállj 

Textus  János evangéliuma 14, 26     
Igehirdetés  Az emlékeztetés Istene        
Pásztori ima 
Úri imádság (6. oldal) 

Úrvacsorai liturgia 
 

Kérdések      
 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban 
teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva 
gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt 
meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az 
Ő Szent Fiát, az ÚR Jézus Krisztust tiértetek testben elküldte, kinek egyszeri 
tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s 
titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az ÚR Jézus Krisztust, általa 
minket is feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba 
öltöztetvén, általvisz az Ő örök dicsőségébe? 
A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e 
kegyelemért háládatosságból egész életeteket az ÚRnak szentelitek és már e 
jelenvaló világban, mint az Ő megváltottai, az Ő dicsőségére éltek? 
A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM. 

 

Hirdetések 
Záró ének          11: 1-3 Úrnak szolgái mindnyájan   

Magyar himnusz 49    Isten áldd meg a Magyart 

Áldás 
Orgona utójáték 

 

 

 

 

LLeellkkiippáásszzttoorrookk  eelléérrhheettőőssééggee::  

MMaayyeerr  JJuuddiitt::  
Telefon: (703) 444-2048 

E-mail: mayerjudit@verizon.net 
Peleskey Miklós 

Telefon: (202) 730-6293 

E-mail: peleskey@gmail.com 

 

  

HHiirrddeettéésseekk  

KKöövveettkkeezzőő  iisstteennttiisszztteelleetteeiinnkk::  
2013. június 23. 11 óra  

2013. július 28. 11 óra 

 

Az istentiszteletre a virágokat a 

Hőgye család hozta, gyülekezetünk 

volt lelkésze, Nt. Bertalan Imre 

emlékére. 

 

Első szemeszterének sikeres 

befejezése után társlelkészünk, 

Miklós hazautazik, Magyar-

országra. Emailen továbbra is 

elérhető, s szeretettel várjuk vissza 

augusztusban.  

 

Idén is megrendezésre kerül a 

Református Ifjúsági Tábor 

Pennsylvaniában, július 21-27 

között. Kérünk minden érdeklődőt, 

Mayer Judit lelkipásztornál 

jelentkezzenek.  

 

Hordozzuk betegeinket imád-

ságban, s kérjük, a lelkésznél 

jelezzék, ha valaki szeretne otthon 

az úrvacsora sákramentumával élni. 

 

Mayer Judit egy hetes szabadságon 

lesz május 22-29 között. Ez idő 

alatt lelkigondozói ügyeletet 

Ft. Bagyinszki Ágoston, a katolikus 

közösség lelkésze vállalt, aki a 

347-679-0448 számon érhető el. 

Egyéb esetekben Ft. Ujj László 

esperest kérjük értesiteni a 609-

396-9751 számon. 

 

Gyülekezetünk minden 

tagjának, támogatójának és 

barátainknak áldott 

Pünkösdöt kivánunk! 

 

mailto:mayerjudit@verizon.net

