
HÍRMONDÓ                                            2017.október 

 

 
„nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az 

ÚR dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt.” 

Zsoltárok 78,4. 
*** 

Reformáció 500 
   A protestánsok Európában és világszerte 

egyaránt együtt ünneplik a reformáció 

kezdetének 500. évfordulóját. A reformáció az 

elmúlt két évezred vallási, egyházi és teológiai 

megújulásai közül is messzemenően 

kiemelkedik.  

   A reformáció kiindulópontja az a 

meggyőződés volt, hogy a nyugati egyház letért 

a neki Isten által kijelölt útról, mert saját 

hagyományai kedvéért félretette Isten igéjét. 

Luther és társai azzal a céllal léptek fel, hogy az 

egyházat restaurálják, visszaállítsák eredeti 

formájába, amelyet az apostolok által hirdetett 

evangélium és a Szentlélek által ihletett 

Szentírás határoznak meg. A reformátorok 

különbséget tettek egyházi hagyományok és az apostoli hagyomány között. Az apostoli 

hagyomány Krisztus kiválasztott és felhatalmazott szemtanúinak a hagyománya, 

egyszeri és megismételhetetlen, a mindenkori egyház számára normatív hagyomány. Az 

egyházi hagyomány lehet jó, lehet rossz és lehet az igazság szempontjából közömbös, de 

mindenkor alá van rendelve az apostoli hagyománynak. Az egyház alapjai az apostolok 

és az általuk hirdetett tanítás. Maga az újszövetségi kánon léte jelzi, hogy a korai egyház 

az apostolok hagyományát minden más hagyománytól elválasztotta és 

megkülönböztette. A reformátorok ehhez a korai egyház által is elismert apostoli 

hagyományhoz akarták visszaigazítani az egyház hitét és gyakorlatát. 

   Ugyan a reformáció legfontosabb törekvése az eredeti hit restaurációja, az apostoli 

hithez való visszatérés, a hitehagyás állapotából való megtérés volt, mégis egy új 

kezdetet jelentett nemcsak az egyházban, hanem a kultúrában, művészetben, 

tudományban és gazdasági életben egyaránt. Luther, Kálvin és a többi nagy reformátor 

egyházat, társadalmat, történelmet formáló szerepe megkérdőjelezhetetlen. Sem Európa 

sem a lakott földkerekség történelme és jelene nem értelmezhető már a reformáció 

hatása nélkül. 

   A reformáció 2017-es jubileuma kiváló alkalom arra, hogy megismerjük, mit adott a 

reformáció, mi a lényege és fő üzenete. 

Reformáció500 – Ünnepi megemlékezés programja 

 

2017. október 30. (hétfő) Paks, reformációi udvar a Városháza előtti téren: 

 

- 15:00  Tortaosztás 500 szelet. 

- Kiállítások (Kálvin, magyar reformáció, híres reformátusok, a reformáció helytörténete). 

- Gyülekezet sátrak (evangélikus, református, baptista, pünkösdi) – bemutatkozók. 

- „Élő Könyvtár” – gyülekezetünk tagjai „kölcsönözhetőek ki”, akikkel 20 percet lehet 

beszélgetni arról, hogy számára mit jelent a református hit, és a gyülekezet.  

(„Te miért lettél református?”). 

- Gyerekudvar – játékos feladatok, szabaduló szoba, svájci csokoládés jutalmakért. 

- Forró tea, forralt bor. 

- 16:00 A felekezetek közös kórusa énekel. 

- 16:30 A pünkösdi gyülekezet zenekara játszik. 

- 17:00 A felekezetek közös kórusa énekel. 

- 17:45 A református gyülekezet zenekara játszik. 

- 18:00 Ökomenikus istentisztelet. 

- Szabó Péter polgármester köszöntője. 

- Kutas Attila plébános köszöntője. 

- Protestáns lelkészek szolgálata (Lenkey István, Lenkeyné Teleki Mária, Nepp Éva, Vasadi 

Teodor, D. Nagy Tamás). 

- 19:00 Fáklyás felvonulás. 
Bor Imre 

Paksi régiós Ultreya 
   A 2017-es paksi régiós Ultreya szeptember 23-án, egy szép, 

őszi napon került megrendezésre. Az Ultreyának a Paksi 

Református Gyülekezet adott otthont, nem meglepő módon, 

hiszen a gyülekezet – és így a résztvevők – igen sokan 2017-ben 

ünnepelték cursillós tagságuk 10. évfordulóját, a paksi 

gyülekezet első, több mint húsz fős csoportja 2007-ben 

Monoszlón vett részt Cursillón, és ekkor indult be a gyülekezet 

máig is tartó igen intenzív részvétele úgy a régiós, mint az országos cursillós munkában. A 

gyülekezet mindkét lelkésze szolgál rendszeresen Cursillókon, és a gyülekezeti tagok közül 

öten rektorként, húsznál is többen pedig más szolgálatokban segítettek vagy segítenek. 

   A szeptemberi Ultreyát köszöntések és bizonyságtételek nyitották: először Tuba Éva 

beszélt arról, hogyan élte meg 10 évvel ezelőtt a Cursillót, és hogyan alakult az élete azóta, 

utána Kelemen János kapott szót, aki azon a „bizonyos”, tíz évvel ezelőtti Cursillón 

törzstagként szolgált, majd Baranyi Ákos, aki csupán egy hónappal ezelőtt, az ifjúsági 

Cursillón vett részt, és a nyári Csillagponton tért meg, mesélt arról, milyen változásokat 

hozott az életébe Jézus Krisztus. Ezt követően énekes dicsőítés, majd úrvacsorás 

istentisztelet következett. Az istentiszteleten Lenkey István paksi lelkész hirdette az igét a 

Dániel 11,32 alapján: „De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek 

véghez.” az úrvacsora alkalmával Lenkeyné Teleki Mária ágendázott. 

   Az istentisztelet után ebéd következett, majd az alapján, ki milyen színű szalvétát kapott, 

összesen 8 csoportra osztották a mintegy 110 résztvevőt. A majdnem 20 gyermek 

természetesen nem vett részt a csoportokban, ők a délelőtti programokhoz hasonlóan külön 

programon vettek részt. 

Gyülekezeti havilap 



   A csoportokban a résztvevők arról beszélgettek, kinek milyen változást hozott az életében a 

Cursillo, mi történt vele az örök negyedik napon, majd arról, hogyan sikerült a „bátor 

tetteket” a hétköznapi keresztyén élet megélésében megtenniük, végül pedig azon 

gondolkodtak, hogyan élhetnék meg még bátrabban a hitüket, melyek azok a dolgok, 

amelyek hátráltatják, és melyek azok, amelyek előre segítik őket a krisztusi úton. A 

beszélgetést imaközösség zárta. 

   A délután második felében a paksi régió és a Paksi Református Gyülekezet mutatkozott be: 

Mészáros Gábor nem szavakban, hanem képekben mutatta be a régiót, majd Molnár Klára 

tartott egy érdekes történelmi ívű kiselőadást a vendégfogadó gyülekezetről egészen annak 

kezdeteitől. Végül Fodor Gusztáv tiszaszentimrei lelkipásztor bátorította a hallgatókat. Az 

alkalmat Görgey Géza kajdacsi lelkész áhítata zárta, aki az 1Kor 16,13-14 alapján újból 

bátorságra, férfias keménységre, kiállásra buzdította a jelenlévőket „Leonidasz rektor atya” 

példája alapján. 

   Nagyon köszönjük a szervezést Vargáné Csató Ibolya főszervezőnek és két fő segítőjének, 

Kern Sándor paksi gondnoknak és Gócza Levente presbiternek. Köszönjük a 

gyerekvigyázók, az asztalnál szolgálók és az egyéb kisebb-nagyobb dolgokat intézők 

munkáját – nélkülük ez a nap nem lehetett volna ilyen jó. Köszönjük az IDM zenekarnak a jó 

hangulatú közös énekléseket. És köszönjük Urunknak a jó időt, a jó társaságot, a jó 

hangulatot és az egymás hitén felbátorodást. 

   Legyen ezért a napért is Övé a dicsőség! De Colores! Görgey Etelka pálfai lelkészasszony. 

 

Férfi nap 
   Hajóra fel! volt a csapatkiáltás az idei 

férfi napon. Idén ugyanis folytattuk a 

tavaly elkezdődött kezdeményezést, 

miszerint apák és fiaik, illetve férfiak 

számára szervezett a paksi református 

gyülekezet egy egynapos kirándulást. 

Míg előző évben a foci mozgatta meg 

izmainkat, idén viszont a hajózás.  

   A több mint 20 fős résztvevő Paksról 

indult el busszal Dunaföldvárra. Itt 

szálltunk hajókba, pontosabban egy 

sárkányhajóba és két kenuba. A sikeres beszállás és elindulás után már gyönyörködhettünk is 

a tájban, a Duna két partjának látványában. Első megálló helyünk Madocsa – Viza 

Vendégház volt. Forró teával és finom ebéddel vártak már minket a vendéglő udvarán, paksi 

gyülekezeti segítőkezek jóvoltából. A testi táplálék után a lelki táplálék sem maradt el, 

Lenkey István tiszteletes úr a bibliából olvasott fel majd tartott áhítatot, amelyen énekeltünk 

is. A felüdülés után csapatjátékok következtek: kalóz harc, szigetbombázás, sziget kincse 

szerzés majd kötélhúzás. 

  Madocsáról délután fél három körül indultunk útnak. Az idő is jobb lett, elállt a szél, 

melegebb lett az idő és káprázó napsütés kísérte utunkat. Az evezés közben különös 

élmények gazdagították utunkat: több 100 éves elsüllyedt kőszállító hajó romjai rejtőzködnek 

a víz alatt, különleges torony, melyhez közelebb érve eltűnik és egy kiemelkedő, nagy fa 

látszik a helyén, kormorán raj a víz felett, valamint homokos, köves, fákkal tarkított 

rejtelmes szigetek. A paksi Duna part mellett elhaladva pedig megcsodáltuk Paks 

panorámáját a folyó közepéről. 

   Út közben megtapasztalhattuk, hogy valóban csapatmunka a hajózás. Egymásra vagyunk 

utalva, ahhoz, hogy ne boruljunk fel és partot érjünk, csapatban kell együttműködni. Az 

evezésnél pedig a kormányosra kellett figyelni, és akkor haladt a hajó jól, ha együtt, 

egyszerre eveztünk. Hasonlóan van ez így a gyülekezeti életben is, mely igazán 

csapatmunka: vezetés és együttműködés nélkülözhetetlen a közösségben. 

   Köszönjük a szervezőknek, a hajó felelősöknek, a vendéglátóknak és első sorban Istennek 

az áldott alkalmat!              Szénégető Szabolcs. 
*** 

Rendszeres alkalmaink 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 
TIMÓTEUS ISTENTISZTELET: okt.15., 09.30-kor, imaház. 
GYEREK-ISTENTISZTELET 
HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 
PRESBITER GYÜLÉS:   okt.05., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 
ÉNEKKAR:    szerdánként 17.00-kor. Gyülekezeti terem. 

IFI:     péntekenként 18.30-kor, gyülekezeti termek. 
IFI KONFIRMANDUS ÓRÁK: péntekenként 16.00-kor a haladó csoportnak, a 

kezdő csoportnak egyeztetés alatt, gyülekezeti 
terem. 

ANNA IMAÓRA:    okt.01./nov.19., templom/imaház, 08.20-kor. 
 

Különleges alkalmaink 
ALFA SOROZAT: keddenként, 18.00-kor, gyülekezeti terem. 
EGYHÁZMEGYEI HITTANOS VETÉLKEDŐ: okt.07., Simontornya. 
FÉRFI NAP: okt.07. Dunaföldvár-Madocsa-Paks útvonalon 

sárkányhajózás. 
ÖKUMENIKUS KÓRUSTALÁLKOZÓ: okt.15., 15.00-kor, evangélikus templom. 
PRESBITERVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS: okt.29-i istentiszteleten. 

REFORMÁCIÓ500: okt.30-án, 16.00-tól ünnepi 
emlékprogramok az önkormányzat előtt. 
Ugyanitt közös szabadtéri istentisztelet 
protestáns testvéreinkkel, 18.00-kor. 

REFORMÁCIÓI ISTENTISZTELET: okt.31., 17.30-kor, evangélikus templom. Utána 
szeretetvendégség lesz. 

PRESBITERI KONFERENCIA: nov.04., 10.00-kor, Paks. 
FILMABC: nov.06., 18.00-kor, CsDKK. 
 
 

Anyakönyvi hírek 

2017. szeptember:  

 

Temetés: Farkasfalvi Józsefné Konnáth Lujza, 89 éves korában. Isten nyugosztalja! 
 

Elérhetőségek 
Paksi Református Egyházközség, 7030Paks, Bajcsy-Zsilinszky u.8.  Tel.: 75/310-331. 

Elektronikus elérhetőség:    lenkey.istvan@tolna.net és marialenkey@gmail.com 
Weboldal:                 www.vilagvilagossaga.hu 
Facebook:          Paksi Református Gyülekezet – nyilvános csoport. 

mailto:lenkey.istvan@tolna.net
mailto:marialenkey@gmail.com
http://www.vilagvilagossaga.hu/

