20 év szolgálat
Lenkey István lelkipásztor és Lenkeyné Teleki Mária
lelkészasszony immár 20 éve végzik szakadatlanul, szívvellélekkel
áldozatos
munkájukat
gyülekezetünkben.
Szeretetük, szolgálatuk gyümölcsözővé vált ebben az
időszakban, ez nem csak kézzel fogható vagy látható
eredményekben mutatkozik meg, hanem a kapcsolatok
minőségében, elismertségben. E kerek alkalomból
köszöntötte őket a presbitérium és a gyülekezet a június 20-i
istentiszteleten. Az ajándékok átadása mellett a presbiterek
egy-egy igei szakasszal is kifejezték köszönetüket, hálájukat.
Ezek az igék rámutattak arra, hogy csakis Istennel és az Ő áldásával lehet erőt kapni a
szolgálatokhoz, Ő az, aki táplálja és munkálja az akaratot és csakis Ő adhat sikereket a
gyülekezeti életben. A mi részünk betölteni az Ő akaratát. A Lenkey házaspár pontosan
tudja és érzi, hogy mi ez az akarat, melynek ők részesei és készek odaállni, felvállalni az
Isten által adott utat. Köszönjük nekik!

Baba-mama kört illetően, volt ahol sikerült továbbra is találkozni, volt ahol interneten
tartották az alkalmakat, és volt, ahol viszont megszakadt a kapcsolattartás minden
formája. Énekkarunk egyáltalán nem tudott működni, ebben közrejátszott sajnálatos
módon énekkarvezetőnk betegsége is.
Összegezve az elmúlt missziói év tapasztalatait, Isten megtartott bennünket, és
áldásokkal is megajándékozott minket ez év folyamán is. Mindazáltal ez az időszak
megtépázta gyülekezetünket. A karanténok feloldása után kevesebben lettünk, mint a
járvány előtt voltunk az istentiszteleteken, ezt a tényt még látványosabbá tette a nyári,
egyébként is soványabb időszak. Azok a jó folyamatok, amelyek elindultak
emberekben, sokaknál megszakadtak. Akik elkezdtek már egész szépen járni a
gyülekezetbe, de még nem volt mély gyökerük, nem tértek vissza a karantén
feloldásával. Csak bízhatunk benne, hogy imáink és szolgálatunk nyomán újra
elindulnak majd némelyek az élet útján. A mélyebb gyökérzettel rendelkezők
odaszántsága viszont megmutatkozott többek közt anyagi területen is, így
gyülekezetünk léte nem került veszélybe. A fő feladat a következő időszakban a
közösség megélénkítése, újjáépítése.

Szénégető Szabolcs

Az elmúlt időszak – jelenlegi célok
Elmúlt esztendőnket természetesen a járvány adta, s így
szűkre szabott keretek határozták meg, melyek terveinket
is átírták. A járvány csapás, mely hazánkban sok embert
tragikusan érintett, s a mi – legjobb meggyőződésünk
szerinti – jó terveinket írta felül, de hisszük, hogy ez sem
véletlenül, hanem Isten akaratából történt, hogy a mi
általunk kitalált jó helyett, az Ő tökéletes terve
valósulhasson meg. Mert hisszük a 136. zsoltár szerzőjével
együtt, hogy mindennek Isten örökké tartó szeretete a
végső oka, és hisszük, hogy minden az Isten szerető atyai
kezéből jön.
Isten most egy csendesebb évet adott nekünk. Az istentiszteletek valamilyen formában
mind meg voltak tartva, igaz, nagy részükbe csak az internet segítségével
kapcsolódhattak be a testvérek. Itt kell megemlékeznünk azoknak a testvéreknek az
áldozatos szolgálatáról, akik a felvételekben és közvetítésekben serénykedtek. A
közösség az egyéni elcsendesedés lehetőségét imádságra nyitott templommal, imahétfői
áhítatokkal, szabadtéri imasétákkal próbálta segíteni.
Bibliakörvezetőink igyekeztek különböző kreatív ötletekkel egyben tartani a rájuk
bízottakat, de nyilvánvaló, hogy ez az év azért nem volt számukra sem ideális a közösség
megéléséhez és a fejlődéshez. A körvezetők folyamatosan tartották a kapcsolatot a
tagokkal. Az imaszolgálat folyamatos volt valamennyi körben.
A hitoktatás amennyire lehetséges volt, azaz többnyire az online térben folyt. A
gyerek-istentiszteletek pótlásáról tavasszal a hitoktatók (Brigi, Katalin), és Mária
színvonalasan gondoskodtak különböző netes megoldásokkal.
Isten hatalma mutatkozott meg abban, hogy a konfirmandusok és ifisek közötti munka
a karanténok ellenére is eredményesen folyhatott. A különböző női köröket illetve a

Célok:
Az elsődleges cél a szétzilálódott és megfogyatkozott közösség újjáépítése.
Mindeközben az evangelizációt, a hitébresztő szolgálatot is igyekszünk újra indítani,
hiszen Isten missziói parancsa érvényben van, s ha Ő adja a lehetőséget, akkor nekünk
szent kötelességünk végezni ezt az örökéletmentő szolgálatot.
A közösség újjáélesztésének jegyében fognak történni a következők:
- Szeptember 14-én újból elindítjuk az Alpha kurzust.
- Szeretetvendégségek és gyülekezeti ebédek újraindítása.
- Az év folyamán 2 vasárnap délutáni színházlátogatás Budapesten.
- A nyárra gyülekezeti kirándulást tervezünk.
- A konfirmandusoknak és ifiseknek a közösségépítő táborával most nyáron nagyon jó
tapasztalatunk volt. Ezt jövő nyárra is tervezzük.
- Ha a járványhelyzet engedi, megtartjuk az ökumenikus imahetet.
- A jövő nyáron gyülekezetünk adja a térségi, nyári Cursillonak a rektort, így ott
megvalósíthatjuk az országos titkárság védő szárnya alatt a mi kifejezetten Paksra és
szűkebb környékére fókuszáló alkalmunkat. A cél: gyülekezetünk újra lelkesítése a
Cursillo iránt, és a Cursillo-s szolgálatot újra gyümölcsözővé tenni gyülekezetünk
számára is.
Lenkey István lelkipásztor

Évkezdő piknik
Konfirmandusok, szüleik és gyülekezetünk tagjai vettek részt a
gyülekezeti évnyitó pikniken, Cseresznyésben.
Mivel korábban nem szerveztünk ilyen alkalmat, és ráadásul
augusztus utolsó hétvégéjére esett, kérdéses volt a kivitelezés
sikeressége, hogy mindaz, amit elterveztük, megvalósulhat-e. De
most is, ahogy máskor is, Isten megadta a lehetőséget és a
körülményeket, hogy egy jó együttléttel gazdagítsa a résztvevőket. Mintegy 50-en

töltöttük együtt ezt a napot. A felnőttek előkészítették az ebédet, sütöttek, terítettek,
beszélgettek. A fiatalok is megtalálták a számukra megfelelő elfoglaltságot, a még
kisebbeknek pedig játékos foglalkozásokkal készültek a hitoktatók.
Istennek adunk hálát az együttlétért, és azért, hogy a karatén időszak után egy kicsit
újra közösséggé formálódhattunk. SDG!
Szénégető Szabolcs
Rendszeres alkalmaink
ISTENTISZTELET:
GYEREK-ISTENTISZTELET
KORCSOPORTONKÉNT:
PRESBITER GYÜLÉS:
ANNA IMAÓRA:

„Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!” – IV. Mózes 6,25.
***
Hittanos nyári tábor – képes beszámoló

vasárnaponként 9.30-kor, templom.
vasárnaponként 9.30-kor, templom.
szept.1./okt.14., 17.00-kor, gyülekezeti terem.
szept.05./okt.10., 08.20-kor, templom.
Különleges alkalmaink

ALFA CSOPORT FOGLALKOZÁS:
REGGELI IMAALKALMAK:
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET:
IFI KONFIRMANDUS KIRÁNDULÁS:
APÁS KIRÁNDULÁS:

Tervezett kezdés szept.14-én, 18.00-kor,
gyülekezeti terem. A továbbiakban keddenként,
18.00-kor, gyülekezeti terem.
aug.30tól szept.03ig., 07.30-08.00, templom.
szept.12., 09.30-kor, templom.
szept.17-19., Mecsekben.
okt.02.,

Anyakönyvi hírek
2020. június-augusztus:
Keresztelő: Féhr Zelina, Feil Frida és Imre Dorottya a keresztség szentségében
részesültek! Isten áldja meg a gyermekeket!
Házasságkötés: Kun László és Wieszberger Judit, Nagy Dániel és Dévai Adrienn, Balogh
Márk és Lacza Babett, Homonnai Gergő és Rodenbücher Adrienn, Knap Zoltán és Márton
Anett, Kiss Zsolt és Ékes Edina. Isten tegye boldoggá életüket!
Temetés: Elhunyt Sztakó Imre életének 59. évében és Andrási Imréné szül. Baán Mária
életének 93. évében! 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.

Az idei, nyári hittanos tábor fotóit tekinthetjük meg fentebb. A helyszín: Orfű, 42
fő részvételével. Tartalmas, élményekben gazdag együttlét volt sok-sok
érdekességgel, zenével, énekléssel, áhítattal, kirándulással, látnivalóval, közösségi
vetélkedővel, tábori postával, motorozással és még sorolhatnánk. Ahogy az idő
engedte, még strandolás is belefért. Istené ezért a hála, és köszönjük a szervezőknek,
hitoktatóknak, segítőknek a szolgálatot bízva a jövő nyári, újbóli találkozásért!!!

