Ünnepi Istentisztelet a templombelső és a volt református iskola felújításáért
Szívünkben nagy hálával vártuk június 13-án az ünnepi
Istentiszteletet templomunk belső megújulása valamint az iskolaépület
felújítása alkalmából. Különösen azért, mert az ünnepi találkozó előtt
két héttel még bizonytalan volt az összejövetel a járvány miatt. Végül
együtt voltunk, Istennek hála.
„Milyen kedvesek a Te hajlékaid, ó, seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped
a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő
Istenhez” – olvashattuk a biblia szavait a Meghívón, amely az ünnepi
alkalomhoz készült. S valóban volt is lehetőség mind gyönyörködni, mind „ujjongani” az Úr
előtt, hiszen ha valaki megnézte a meghívó menetrendjét, a következőt olvashatta: reggel
Anna imaóra, utána IDM zenekaros dicsőítés, aztán ünnepi Istentisztelet, majd végül ünnepi,
pezsgős koccintás köszöntővel. Helyszínül természetesen a megújult épületeink szolgáltak.
Volt tehát mód arra, hogy hálát adjunk Istennek, amiért áldása volt a sok-sok terveinken,
munkánkon, és gyönyörködjünk a végeredményeken.
Az ünnepi eseménysorozaton gyülekezetünkön kívül lelkészek, városvezetők, közéleti
képviselők, a felújításokban résztvevők és támogatók is jelen voltak (a pontos, nevesített
felsorolástól most eltekintünk, hiszen oly sok szereplős egy ilyen munka, ráadásul két külön
épület is megújult, hogy nehéz is lenne). Nagy örömöt éltünk át, hogy ilyen sokan együtt
lehettünk, közösen ünnepelhettünk.
A templombelső felújítás kapcsán Lenkey István tiszteletes úr gondolatait olvashatjuk:
Már több, mint tíz éve forgattuk a szívünkben a templom belső felújításának gondolatát.
Akkor számos szempontok fogalmazódtak, s akkortájt sok vita volt ezek körül. A
megvalósuláshoz egy bő évtized kellett. Június 13-án azért adtunk hálát, hogy ezen elvek
alapján megújulhatott templomunk. De ennél is hálásabb vagyok azért, hogy a gyülekezet
szemlélete úgy változott ebben az időszakban, hogy amikor a megvalósításra került sor, teljes
egyetértéssel és minden elvi vita nélkül szépíthettük templomunkat Isten dicsőségére. És ez, a
gyülekezeti békesség, az "atyafiak közti egyetértés", a tanítványok közti szeretet a lényeg. Soli
Deo Gloria!
Hálával áldozunk Istennek a megújulásért, az alkalomért és kérjük, hogy áldása legyen
gyülekezetünkön!
Szénégető Szabolcs
Férfi bibliaköri találkozó
A paksi református gyülekezet férfi bibliaköre találkozott egy
hétvégére a Bakonyban, Gócza Levente bibliakörvezető meghívására.
Az együttlét egyúttal a bibliakör nyitó alkalmaként is szolgált.
A résztvevők nem egyszerre érkeztek meg, de késő délutánra már
együtt voltunk, a férfi körből hatan, illetve tiszteletes úr, gondnok úr és
Nelli is velünk voltak. Nagyon jó érzés volt belépni a bakonyi
nyaralóba, ahol sűrű fák nyújtotta hűvös, friss levegő, a természet öle
és a Gócza házaspár vendégszeretete fogadott minket. Később
imádságra és közös éneklésre került sor, majd este tüzet raktunk, hogy a frissen felvágott
szalonnákat megsüssük a vacsorához. A tűz fényénél és melegénél adtunk hálát az Úrnak. Az
esti beszélgetés egyik témája pont a tűz volt: „Kinek, mint jelent, mi mindenre jó?” – tettük
fel a kérdést...

Másnap reggel áhítattal kezdtünk, majd a reggeli után útnak indultunk a hosszú túránkra,
melynek célállomása a „közeli” cseszneki vár volt. Egy-, másfél órás sétát követőnek
megtekintettük a várat, ahol meglepődve tapasztaltuk a részbeni újjáépítés és renoválás
szépségeit. A magasban pedig a várral együtt a táj szépségét. A Pannonhalmi Apátságot
ugyan nem lehetett látni, de tiszta, szép időben akár még azt is - értesültünk a bejáratnál a
jegyszedőtől.
Visszaérve szálláshelyünkre egy hosszabb áhítaton és elmélkedésen vettünk részt
tiszteletes úr segítségével. Központi téma volt a férfiak, családfők bevonzása a
gyülekezetbe. Ehhez minden segítséget megad a bibliakör, de a gyülekezet szolgálata is kell
hozzá. Istenben bízva reméljük, hogy áldás lesz ezen a munkán is. A következőkben
szabadon töltöttük az időt sok beszélgetéssel, és finomságokkal.
Vasárnap a bakonyszentkirályi református gyülekezetben vettünk részt Istentiszteleten.
Még egy közös ebéden együtt lehettünk, majd megköszönve Leventééknek az ellátást és
szeretetet, elköszöntünk és hazaindultunk.
Istennek vagyunk hálásak a közös, jó programért!
Szénégető Szabolcs
Sárkányhajózás Domboriban
Augusztus utolsó keddjén Kovács Gábor kedves meghívására sárkányhajózásra indultunk
Domboriba. Gyülekezetünk konfirmációhoz jelenleg leginkább kapcsolódó tagjai kaptak
meghívást az eseményre. Az időjárás is mellettünk állt, melegen sütött a nap, elindult a
konvoj. Az autóban beszélgetve kiderült, vannak olyanok is, akiknek ez lesz az első
sárkányhajós élményük. A vízisportnak ez az ága abszolút csapatsport, egymásra figyelve,
egymást bíztatva tud a hajó jól haladni a dobos által adott ritmusban.
Lassan megérkezett mindenki, a konfirmációs felkészülést most ősszel kezdők, a haladók,
akik már a második éve előtt állnak, néhányan az idén fogadalmat tevők közül, és sokuk
szülei is. Gábor röviden mesélt a sárkányhajós múltjáról, kiemelve a legutóbbi Balaton
átevezős élményüket, ahol a rossz idő ellenére is negyvennégy perc alatt teljesítették a
kilenc kilométeres távot.
Az evezés előtt kiscsoportokra oszlott a társaság lelkészeink és hitoktatóink segítségével.
A beszélgetést rövid áhítat előzte meg, és az énekszó sem hiányzott, mert az ifjabb Kis Zoli
is elkísért minket gitárjával.
A közös beszélgetés alapját Sámuel próféta élete adta, akinek édesanyja
gyermektelenségétől szenvedve fogadalmat tett az Úrnak, hogy ha fia születik, akkor azt az
Úr szolgálatára adja. Sámuelt ezért gyermekkorában Silóba vitte, és Éli főpapra bízta.
Amikor egy kisgyerek konfirmációra készül, a legtöbb esetben nem önszántából kezd bele,
hanem a szülei vagy keresztszülei indíttatására, akik azt szeretnék, ha gyermeküket a
Szentháromság Isten támogatná életútján. Szerencsés esetben a gyermeki bizalom
találkozik a szülők indíttatásával, és kitart a kétéves felkészülés hosszú útján.
A beszélgetésen erről az útról volt szó, arról, hogy ki hogyan éli meg. Volt olyan
kisgyerek, aki bátran bevallotta, hogy szülei kérésének tesz eleget, volt, akit kíváncsisága
hajt, és volt, aki barátokat is szeretne találni ezen az úton. A haladók, akik már a második
évet kezdik elmesélték az eddigi tapasztalataikat. Szeretik a jó beszélgetéseket, a közös
programokat, de a tanulást, az órákra készülést nem lehet megúszni, sőt, hétről-hétre való
tanulást javasoltak bölcsen.
Míg mi beszélgettünk, megérkeztek az esemény hátterét biztosítók, akik hozzáfogtak a
grillezés előkészítésének, mert a program bizony szinte az estébe nyúlt, így tényleg jól esett

a végén pár falatot enni. De itt még nem tartottunk, mert következett a legizgalmasabb rész,
az evezés. Gábor először megmutatta a helyes evezési technikát, majd szépen elosztotta a
gyerekeket a hajóban. Tettek néhány tanuló mozdulatot, majd a dob ütemére elindultak. Aki
szeretett volna, megismételhette a következő menettel, majd a végén egy felnőtt csapat is
próbálkozhatott.
Úgy érzem ez a kis program is megerősítette, hogy a hitünk gyakorlása nem magányos
tevékenység, hanem fontos hozzá a közösség, amely együtt tudja tartani a hit útján járókat.
Susán Janka
ISTENTISZTELET:
GYEREK-ISTENTISZTELET
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PRESBITER GYÜLÉS:
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Rendszeres alkalmaink
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
szept.10., 17.00-kor, gyülekezeti terem.
szept.13., 08.20-kor, templom.

„A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való
közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való
közösségünk-é? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy
kenyérből részesedünk.”
Korinthusi levél 10, 16-17.

***
Konfirmáció

Különleges alkalmaink
ALFA CSOPORT FOGLALKOZÁS:
Tervezett indulás okt. 06-án, gyülekezeti terem.
REGGELI IMAALKALMAK:
szept.08-11., 07.15-07.45, templom.
EFOP – MENTÁLHIGIÉNIÉS ELŐADÁS:
szept.12., 10.00-kor, gyülekezeti terem. Téma:
Hálaadás pszichológiai szemmel. Előadó: Ferenczi
Andrea adjunktus (KRE).
EGYHÁZMEGYEI KÖZGYŰLÉS:
szept.12., 10.00-kor, Dunaszentgyörgy
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET:
szept.20., 09.30-kor, templom.

2020. február-augusztus:

Anyakönyvi hírek

Keresztelő: Müller Bori, Tüdő Emma gyermekek, ill. Kiss Krisztián és Susán Janka a
keresztség szentségében részesültek. Isten áldja meg az életüket!
Házasságkötés: Hajnal Bence és Ligeti Katalin Kitti, Járfás Viktor és Ledneczki Dóra, Józsa
Gábor és Harmat Anett. Isten tegye boldoggá életüket!
Konfirmálás: Dari Jázmin, Kolki Ákos, Papp Kristóf, Taba Donát, Szilágyi Krisztián, Szabó
Tamás, Kapin Tiborné, Bukta Antalné, Homonnai Zoltánné, Kiss Krisztián és Susán Janka
tettek konfirmációs esküt!
Temetés: Kuminka Imre 77, Dr. Somay Gergely 74, Varga Jánosné sz. Kiss Ilona Julianna
78, Bahl Ferencné sz. Kiss Eszter 91, Hőgyes Géza 78, László Sándor 90 éves korában
elhunyt! Isten nyugosztalja őket!
Elérhetőségek
Cím: Paksi Református Egyházközség, 7030Paks, Bajcsy-Zsilinszky u.8. Tel.: 75/310-331.
Elektronikus elérhetőség:
lenkey.istvan@tolna.net /marialenkey@gmail.com
Weboldal:
http://reformatuspaks.hu/
Facebook:
Paksi Református Gyülekezet–nyilvános csoport.

Emlékezhetünk, nem is olyan rég volt, amikor felnőtt konfirmandus testvéreink
tettek fogadalmat a megújult templomban, június 07-én. Ez már a második ilyen
alkalom volt a megszépült templomban. Susán Janka, Bukta Antalné, Homonnai
Zoltánné Kiss Krisztián (paksiak), Kun Erika és Spitz Zsolt (dunaföldváriak)
döntöttek úgy, hogy Isten népéhez szeretnének tartozni, a paksi, ill. a dunaföldvári
református gyülekezetben szeretnék megélni a közösségi szeretetet és az Isten
dicsőségére tett szolgálatokat.
Sok közös alkalmon volt lehetőségük Isten tanításait megtanulni, elmélkedni az
élet kérdésein a biblia segítségével: Alfa tanfolyam, Béta csoport, konfirmációs
felkészülés és egyéb gyülekezeti alkalmak. A sikeres vizsga után örömmel láttuk
őket az Úr asztala előtt.
Kérjük Istent, hogy továbbra is áldása kísérje életüket! SDG!

