
Konfirmációi fogadalom tétel 
 

 
 

   Hat fiatal (a képen balról jobbra), Tóth Donát, Manga Jázmin, Kovács Kristóf, Buglyó 
Janka, Blatt Klaudia és Bencze Balázs tettek konfirmációi fogadalmat az október 31-i, 
reformációi istentiszteleten. 
   Felkészülésük és a konfirmációi vizsgájuk már jóval korábban, sikeresen megtörtént, 
de a pandémiás helyzet miatt nem tavasszal, hanem ősszel került sor e jeles alkalomra. 
Gratulálunk nekik, és köszönjük felkészítőiknek az áldozatos munkát! Ugyanakkor 
mindenekelőtt Istennek adunk hálát és kérjük, hogy tartsa meg őket az üdvösség útján! 

Szénégető Szabolcs 
 

Apák napi Istentisztelet 
 

   Idén október 17-én került sor az apák napi istentiszteletre, 
immár ötödik alkalommal, megszakítás nélkül. 
   Azért jó ezt kimondani, hogy megszakítás nélkül, mert sok 
más gyülekezeti alkalmunkat bizony megtépázta a 
járványhelyzet: vagy teljes egészében elmaradtak, vagy félbe 
kellett szakítani őket, ugyanakkor a jelenlegi kép sem a 
legbíztatóbb arra nézve, hogy nem fogunk ismét kanapé-
istentiszteleten részt venni és ezzel nagyjából ki is fújna a 
missziói tevékenység… Kérjük Istent, hogy ne így legyen! 

Az Úr jóvoltából azonban, vagy tán mert Ő is tudja, milyen nagy híján van az apaság 
intézménye, és szükség van megerősíteni azt, büszkén mondhatjuk, hogy az apák napi 
istentisztelet méltó módon helyt állt a bajok közepette is. Istené ezért a dicsőség! 
Mindemellett dicséret azonban a főszervezőnek, Szénégetőné Kovács Katalinnak és 
természetesen a segítőknek is. 
   Szép számmal voltunk jelen, közel 60 gyermek és apukáik, nagypapáik, de édesanyák 

és nagymamák is, nem csoda, hogy megtelt a templom a gyülekezettel együtt. Az 
alkalom alatt gyülekezeti zenekarunk is szolgált, zenéjével és énekeikkel dicsérve az 
Urat. Lenkey István lelkipásztor hirdette az igét, az ószövetségi Ábrahám és Izsák 
példázatával. A Biblia alapján az igehirdető minden apa, nagyapa szívére helyezte, hogy 
e nemes hivatás alapja csakis az Istenbe vetett bizalom és hit lehet. Hiszen a mi erőnk, 
tudásunk, hivatásunk korlátos és véges, de Isten kezében mindennek helye van, ahol 
egésszé teljesedik ki. Az igehirdetés végeztével gyermekek imádkoztak, köszönetet 
mondtak, miközben a kivetítőkön apa/nagyapa-gyermek/unoka fotókat láthattunk. Az 
Istentisztelet végén pedig ajándékkal lepték meg a gyermekek apukáikat, nagypapáikat. 
   Az Istentisztelet után gyülekezeti ebédre került sor a felújított református 
iskolaépületben, mintegy 60-70 fő részvételével. Köszönjük Gócza Nellinek az ebéd 
szervezést! Köszönjük Istennek az egész, áldott alkalmat. Istené a dicsőség! 

Szénégető Szabolcs 
 

Szivárványos szombat 
 

   Október 16-án délelőtt rendhagyó alkalmon gyűltünk 
össze a paksi parókia gyülekezeti termében. A helyiség 
őszi dekorációban pompázott, friss tea illata szállt, így 
vártak minket. 
   Nemcsak azért volt rendhagyó az alkalom, mert már 
nagyon régen találkoztunk ilyen körben egymással, 
hanem a felépítése is változott. A cél azon túl, hogy 
élvezzük egymás társaságát, és felelevenítsük lelkesítő 
élményeinket, életben tartsuk magunkban a tüzet, most 
az is volt, hogy a nyári cursillós alkalomra segítse a 

ráhangolódást, támpontokat adjon a felkészüléshez. Az alkalmat végig Lenkey István 
gyülekezeti lelkipásztor vezette. Énekeltünk, István rövid, személyes áhítatot tartott, 
majd két csoportba osztott minket, és 4 kérdésre kerestük a válaszokat, amikre a 
cursillón már megszokott 20 röpke perc állt rendelkezésünkre. Természetesen csak a 
feléig értünk el, de meggazdagító beszélgetéseket folytattunk egymással mi, paksi, és 
bátaszéki lelkes cursillisták a komfortzónából való kilépésről, a szolgálat számunkra 
legnehezebb pontjairól. 
   Ezután István vezetésével elmélkedős imádságon vettünk részt Ezékiel könyvének 36. 
részéből a 8-11. versek alapján. Számomra ez az imaforma nem volt ismeretlen, mert 
kis csoportos összejöveteleken volt már részem ilyenben. Azért szeretem, mert a 
csendekre otthon nem biztos, hogy rászánnám az időt. Először személyes életünkre 
vonatkozóan beszéltük meg egymással a gondolatainkat, most már három csoportban, 
majd a gyülekezeti illetve cursillós szolgálatunkra vonatkoztatva ugyanazokon a kiemelt 
szavakon elmélkedtünk. Ezt párokban beszéltük meg. 
   Nem hiányozhatott persze a teázás, sütizés, kötetlen beszélgetés sem a programból. A 
délelőttöt imával és énekléssel zártuk. És azzal a jó érzéssel, hogy KRISZTUS SZÁMÍT 
RÁNK! 

Feil Anita 



 
Rendszeres alkalmaink 

ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 

KORCSOPORTONKÉNT: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

PRESBITER GYÜLÉS:  nov.18./dec.09., 17.15-kor, gyülekezeti terem. 

ANNA IMAÓRA:  nov.14./dec.05., 08.20-kor, templom. 

KEZDŐ/HALADÓ KONFIRMCIÓS ALKALMAK: péntekenként 16.00/14.30-kor, gyülekezeti terem. 

IFI ALKALOM:  szombatonként 16.00-kor, gyülekezeti terem. 

 

Különleges alkalmaink 

ALFA CSOPORT FOGLALKOZÁS: Keddenként, 18.00-kor, gyülekezeti terem. 

EGYHÁZMEGYEI PRES. KONFERENCIA: nov.06., 09.00-kor, Dunaszentgyörgy. 

LEA – FIATAL NŐI KÖR: nov.10., 17.00-kor, gyülekezeti terem. 

NŐI KÖR: nov.11., 17.30-kor, gyülekezeti terem.  

IDM KONCERT: nov.12., 18.30-kor, templom. 

MÁRTA KÖR: nov.17., 17.00-kor, gyülekezeti terem.  

SZIVÁRVÁYOS SZOMBAT: nov.20., 09.00-kor, gyülekezeti terem. 

MIKULÁS TÚRA:    nov.27., 10.00-kor. Cseresznyés. 

ADVENTI ISTENTISZTELET I.: nov.28., 09.30-kor, templom. Utána 

szeretetvendégség a gyülekezeti teremben. 

 

Anyakönyvi hírek 

2021. október: 

Keresztelő: Huzlinger Emmett a keresztség szentségében részesült. Isten áldja életét! 

Konfirmáció: Bencze Balázs, Blatt Klaudia, Buglyó Janka, Manga Jázmin, Kovács Kristóf, 

Tóth Donát. Isten vezesse őket az üdvösség útján! 

Temetés:  Végső búcsút vettünk Liziczai Lászlóné szül. Bognár Erzsébet testvérünktől 

életének 77. évében, Trenkle Ehrenfied Helmuttól életének 81. évében. 

Isten vigasztalását kívánjuk a gyászolóknak! 

 

Elérhetőségek 

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

Elektronikus elérhetőség:  istvanlenkey@gmail.com/marialenkey@gmail.com 

Weboldal:                http://reformatuspaks.hu/ 
Facebook:    Paksi Református Gyülekezet–nyilvános csoport.

 
 

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó 
Szentlélek által.” Thimoteus levél II., 1,14.  

 
*** 

Reformáció ünnepe 

 
 
   Október 29-én az evangélikus, október 30-án pedig a református templomban 
ünnepeltük protestáns felekezeteinkkel együtt közösen a reformáció 504-ik évfordulóját. 
Október 31-e vasárnapra esett, ezért a gyülekezetek külön-külön, a maguk istentiszteleti 
rendje szerinti alkalmon emlékeztek tovább a reformációról. 
   Bő 500 évvel ezelőtt már sokan akarták a változást az akkori egyházban. Luther 
Márton tételei alapvetően arra mutattak rá, mi az, ami Ige szerinti, és mi az, ami távol 
van tőle. A megfelelő mércéhez, az Ige igazságához akarták igazítani a hívők és az 
egyház életét. A reformátoroknak elsősorban a lelki megújulás volt a céljuk, nem 
akartak mást, mint az eredeti bibliai üzenetet újra és újra elmondani. 
   A vasárnapi igehirdetésben Lenkey István lelkipásztor kiemelte, hogy az igazi kincs 
maga Jézus: a reformáció alkalmával „a kincs, vagyis Jézus ismét a középpontba 
került”. Ez a kincs mindennél többet ér, hiszen e földi élet után semmit nem viszünk 
magunkkal, csak-e kincset, amennyiben nálunk van. Ez viszont belépő a mennyei 
örökkévalóságba. Ezért is figyelmeztet az igehirdető Pál apostol szavaival, hogy őrizzük 
meg ezt a kincset. Nemcsak a nagy reformátoroknak, hanem minden hívőnek küldetése 
tehát, hogy megőrizze és továbbadja a nagy kincset, Jézus Krisztust! SDG! 


