Karácsonyi ünneprend:
December 20. csütörtök 18 óra, Úrvacsorai előkészítő istentisztelet.
December 23. vasárnap 10 óra, Műsoros családi karácsonyi istentisztelet.
December 24. hétfő 17 óra, Karácsony Szenteste istentisztelet.
December 25. kedd 10 óra, Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával.
December 26. szerda 10 óra, Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsorával.


A műsoros családi karácsonyt december 23-án, advent 4.
vasárnapján 10 órakor a református templomban tartjuk, ahova
nemcsak a hittanos gyermekeket, azok szüleit, nagyszüleit, testvéreit várjuk, hanem
gyülekezetünk minden tagját és minden kedves érdeklődőt! Az általános iskolai
hittanos gyermekek műsorral készülnek erre az alkalomra, és szerepelnek ovis
gyermekek is. A gyermekek az alkalom végén a gyülekezettől ajándékcsomagot
kapnak!

A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség Presbitériuma
meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk karácsonyi alkalmaira!
******************************************************************

Óévi utolsó és újévi első alkalmaink:
2018. december 31. - hétfő - 15 óra,

Templom: Óévzáró istentisztelet,
gyülekezeti jelentéssel.

jelentéssel.
2019. január 1. - kedd - 15 óra,

Templom: Újévi istentisztelet,
úrvacsoraosztással.

**********************************************************************

+ örömhír: 2019. január 1-től gyülekezetünk önálló egyházközség! Hivatalos neve:

Felsőpakonyi Református Egyházközség
Karácsonyi gondolatok
„Az övéi közé jött…”. (János 1:11.)
Az esztendő talán legszebb szakaszába léptünk. Az Adventben az Úr Jézusra emlékezünk,
jövetelére, mint emberre és visszajövetelére, mint a mindenség Urára. Ádvent és karácsony
idején érezzük meg egyre inkább azt, hogy milyen magasan felettünk van az ÚR és mégis
milyen közel jött el hozzánk.
„Az övéi közé jött…”, így szól János Jézusról és az Ő e világba történő jöveteléről. Az, hogy Ő
jött, ez Istennek egy nagy jele és szeretete: Isten nem mondott le a bűnébe veszett emberről,
hanem elindult megkeresni és megtalálni azt, ami(aki) elveszett. Isten, az Ő egyszülött Fiában,
Jézus Krisztusban érkezett meg erre a földre, hogy minden népet és minden egyes embert
személyesen elérjen az Ő szeretetével. Isten szeretetébe fogadta az embereket, akik egymás
életét megkeserítik és e szeretet által képessé tudja tenni teremtményeit, hogy egymást
békességben el tudják fogadni. Mit jelent az Isten jelenléte, szeretete életünkben?
Azt, hogy a házastársak elfogadják, szeretik egymást, és közösségük van egymással. A
gyermekek számára a család, a szeretetet és a védelmet jelenti. A keresztyén közösségbe
befogadott ember sok segítséget kap, és boldogan dolgozik együtt a többi hívővel. Minden
embernek szüksége van arra, hogy a környező világa befogadja, mert így jut megelégedett
életre. Isten személyválogatás nélkül szeret minket, és elfogadott, ezért lehetünk az Ő védelme
alatt. Ő tud minket életképesekké tenni. Aki viszont nem fogadta be Krisztust az életébe,
annak nincs képessége, szeretete a másik embert elfogadni, befogadni, és vele közösséget
vállalni.
Milyen jó lenne, hogy karácsonykor, amikor megszólalnak és hívogatnak a templom
harangjai, ott lehetnél a templomban az igazi karácsonyt ünneplő emberek között
megértvén a karácsony lényegét:

Jézus Krisztus hozzád is jött és érted is jött, hogy Általa megajándékozott legyél! Higgy
Őbenne, s Jézus Krisztus által legyen áldott, boldog szeretetteljes karácsonyod!
Vizi János lelkipásztor

Gyülekezeti alkalmaink:

Vasárnap: 09.00

Konfirmáció káté (8.o) (gyülekezeti terem) - májusig

10.00 Istentisztelet és Gyermek-istentisztelet

Hétfő:
Kedd:

18.00 Imaóra

minden hónap 2. és 4. hétfőjén

10.00 Baba-mama kör/márciustól – májusig, minden hónap 2. és 4. keddjén/

18.00 Presbiteri gyűlés /szeptembertől-júniusig/- hónap első keddjén

Szerda:
18.30 Énekkari próba
Csütörtök: 18.00 Gyülekezeti bibliaóra
Péntek: 18.00 Ifjúsági óra  (2 hetente júniusig – 1. és 3. péntek)
HITOKTATÁS
Hétfőként: 15.30.- 16.00 óvodai hittan,
Szerdán és Csütörtökön délelőtt: az iskolában hit és erkölcstan órák

Konfirmáció káté: Szerdán 15.30 - 8.o. és Pénteken 15.30 - 7.o

„Boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják
azt.” (Lk. 11, 28)

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az
istentiszteleti alkalmainkon!!!
Keresztelés
Minden hónap első vasárnapján van lehetőség kereszteltetni. A szülők és keresztszülők legyenek
megkeresztelt egyháztagok. Közülük legyen legalább egy fő református vallású. A keresztelést megelőzően
kötelező a felkészítésen jelen lenni, mind a szülőknek, mind a keresztszülőknek! A szülők minimum 2
gyülekezeti alkalmon vegyenek részt (pl. csütörtöki bibliaóra, vasárnapi istentisztelet). Alá kell írni egy
nyilatkozatot, hogy gyermeke rendszeres hitoktatásban részesül, hit-és erkölcstanra íratja gyermekét.

Úrvacsora
Minden hónap utolsó vasárnapján van úrvacsora, kivétel, ha az ünnepnapok és egyéb rendkívüli alkalmak
nem erre a napra esnek. (pl. újév, imahét záró alkalma, evangélizáció, karácsony, húsvét, pünkösd).

Gyülekezeti anyakönyvi hírek
2018-ban:


Házasságát megáldatta:
Búzás Károly – Mészáros Alexandra



Megkereszteltük:

Szűcs Máté, Bárány Hanga Tamara, Bárány Málna Vita, Pellegrini Dorina Márta, Pellegrini Jázmin,
Benkő Lara Nikoletta, Benkő Péter Márkus,
Fazekas Dominik, Pap Laura Corina, Zoboki Soma Zsolt, Marosi Szandra, Fajcsi Emília, Roik Fruzsina,
Molnár Roland Vilmos, Kőszegi Alex Benjámin, Kiss Norina Elizabet, Szatmári Dávid Nolen gyerekeket,
és Pálinkás Alexandra és Szatmári Veronika felnőtteket.

A felsőpakonyi temető ravatalozójából vagy a templomban a vigasztalás evangéliumának hirdetésével
búcsúztunk és



Eltemettük:
Bázsa-Pataki Erzsébet r.kat
Lakatos Endréné Balogh Anna

75 éves
61 éves

gyülekezeti tagot


Konfirmáltak:

Ifjak: Békési Attila, Szabó István és Tamás Márkó Lajos

Felnőttek: Pálinkás Alexandra, Szatmári Veronika, Varga Dzsenifer és Zoboki
Martin László

GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE - TAHIBAN
a Sion Hegye Református Konferencia-központban.
A hétvége időpontja: 2019. május 24-26. (péntek-vasárnap)
A hétvége helye: Tahitótfalu, Nagykert 1.

Fontos tudnivalók:
A gyülekezet neve és pontos címe (2019.január 1-től):
Felsőpakonyi Református Egyházközség
: 2363. Felsőpakony, Templom tér 3. : 29/ 950-521
Honlap: www.refpakony.hu E-mail: felsopakony.ref@gmail.com
Vizi János lelkipásztor mobil telefonszáma:: 06 30 637 3190

Hivatali idő:
Hétfő
Szerda
Péntek

10.00-13.00 gyülekezeti terem
13.00-15.30 gyülekezeti terem
13.00-15.30 gyülekezeti terem



Hogyan lehet 2019-ben befizetni az egyházfenntartói járulékot
(EFJ)?
o Készpénzes befizetés a lelkészi hivatalban (1 vagy több részletben)
o Postai úton – csekkbefizetés
o Átutalási lehetőség, a helybeli Takarékszövetkezetnél vezetett
számlára: Felsőpakonyi Református Egyházközség: 65500116 –
11000121. Közlemény: EFJ díj 2019.
 Kiegészítés! A Presbitérium 3/2016. határozata: Az a gyülekezeti tag, aki nem fizeti az
egyházfenntartói járulékot, házasságkötés, keresztelés, temetés igénybevétel esetén
maximum 2 évre visszamenőleg rendeznie kell elmaradását!
 Temetési stóla és Esketési stóla: szintén önkéntes alapon, mint az EFJ
 Harangdíjak: 2000 Ft/harang
Gyülekezeti tagnak (50% kedvezmény)!  1000 Ft/harang
          

A Felsőpakonyi Református Egyházközség vezetősége
Vizi János lelkipásztor, Nagyné Guti Ibolya gondnok
Csipak István, gondnok-helyettes
Fitos Levente, Fülöp Gyula, Tarpai Károly, Fülöpné S. Erzsébet presbiterek,
Asztalos István, Nagy Károly, és dr. Kovács Éva pótpresbiterek
Kalas Béláné pénztáros, Varga János kántor

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk mindenkinek!
ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

