
HÍRMONDÓ                                                    

2017.december 

 
 

„Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van...” 

János első levele 2,14. 
 

*** 
Apáknapi istentisztelet 

 
 

   Ismét egy új alkalomnak lehettünk részesei gyülekezetünkben. Az apák napi 

istentiszteletre meghívást kaptak a hittanos gyerekek és szüleik, elsősorban apukáik, 

nagypapáik. 

   Jól sikerült a hívogatás, a templomban szemmel láthatólag csordultig teltek a padok, a 

szektorok, már-már karácsonyi ünneplői létszámot közelítették a jelenlévők, Istennek 

hála. A gyerekek egymaguk egy teljes szektort töltöttek meg, még külön széksorban is 

ültek. Összesen velük együtt kb. 200-an lehettünk. 

   Alapvetően szkeptikus voltam az alkalmat illetően. Apáknapi istentisztelet? Furán 

hangzott, mi apák, férfiak nem szeretünk középpontban lenni, ünnepeltetni magunkat, 

amúgy is, az anyák érzelmesebbek, anyák napja (meg a gyereknapok) jobban illenek a 

sorba. Járjon csak ki nekik az ilyesmi, nekünk az a lényeg, ha ők épségben, egészségben 

vannak, és ahogy Lenkey István tiszteletes úr utalt a prédikációban, egy üveg borral meg 

is elégednénk, ha már mégis megköszönik az apaság szolgálatát. No de be kell vallanom, 

pozitívan csalódtam az Istentiszteleten, mert megható volt, ajándék volt, és az Atya isten 

szeretete mutatkozott meg benne. 

   Az igehirdetés alapigéjét – Lukács evangéliumából – Jézus nemzetségtáblázata 

jelentette, amely urunk Jézus Krisztustól időben visszafele taglalja az apai ágat egészen 

Ádámig, majd az Atya istenig. E hosszú névsor hallatán feltehetnénk a kérdést: miért 

fontos ez? Mert Istennek minden apa és az apaság fontos – hangzott a válasz. A mai 

világban egy kicsit visszaszorult az apaság jelentősége, de Istennél nem – hangsúlyozta 

az igehirdető. Az apa-gyermek kapcsolatra nézve pedig ez volt az üzenete: „hivatásunk, 

hogy lényünkkel, szeretetünkkel, példánkkal és szavainkkal is tanítsuk gyermekünket 

arra, hogy ki is az az életet adó Isten.”  

   A prédikáció után meglepetés filmmel készültek a szervezők az apák/nagypapák 

számára: gyermekeik/unokáik mondták el nekik, hogy mit jelent számukra édesapjuk, 

nagypapájuk. 

   Köszönjük ezt a felejthetetlen apák napi istentiszteletet, a hitoktatók munkáját, a 

segítők és a lelkészek szolgálatát és Istennek az ő létét!           Szénégető Szabolcs. 
 

Egyházmegyei presbiterkonferencia 
   November 4-én gyülekezetünk adott otthont az egyházmegyei 

presbiterkonferenciának. Összesen 63 presbiter 14 Tolna megyei 

gyülekezetből részt vett ezen a fórumon. 

   A kezdő áhítatot Lenkey István tiszteletes Úr tartotta, azután 

Szabó Ferenc, kerületi lelkészi főjegyző és vértesaljai esperes 

előadása következett, melynek címe: „Presbiterek és szolgálók 

feladatai a gyülekezeti misszióban”. Főjegyző Úr előadásában 

sok érdekes dolog hangzott el a presbiterek kötelezettségéről, alázatos szolgálatáról és 

arról, hogy hogyan működik a mányi presbitérium.  

   Nem egyszer azon kaptam magam hálás szívvel, hogy a felsoroltak közül ezt is 

sikerült megvalósítani a paksi presbitériumban: sokadik éve működik az alfa és a béta 

kurzus, mint eredményes missziós alkalom, gyülekezetünk aktív tagja a református 

cursillos mozgalomnak. Szolgáló gyülekezet – szolgáló presbiterek – szlogennel lehet 

leginkább jellemezni a paksi gyülekezetet. 

   Ezután egy gyülekezetünkről szóló film bemutatása következett, amely igen tetszett a 

konferencián résztvevőknek. „Sokoldalú és színes, mélyhitű és vidám, különböző 

korosztályok igényeihez igazított komoly missziósprogrammal rendelkező gyülekezet 

vagytok” – hangzott el egy vidéki presbiter testvérünktől.  

   Tartalmas ebéd után a munka folytatódott. Három megyei református oktatási 

intézmény képviselői mutatkoztak be. Most már Madocsán, Gerjenben és Dombóváron 

működik sikeresen református iskola és óvoda. De jó lenne, ha Paks is csatlakozna 

ehhez a sorhoz! – gondoltam magamban. Ezt követően Bódisné Sebestyén Györgyi a 

felvidéki lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából történelmi és személyes beszámolót 

tartott. Ez a szomorú esemény majdnem minden Tolna megyei gyülekezetet érintett, de 

a Reformáció 500 emlékéve miatt sajnos csak kevés figyelmet kapott.  

   Közös hálaadó imádsággal fejeztünk be ezt a napot. Jó érzés volt paksinak lenni ezen 

a rendezvényen, hálás vagyok, hogy presbiterként ebben a gyülekezetben szolgálhatom 

Mennyi Édesatyánkat.         Stankevics Mila. 

 

Alfa hétvége 
   Az Alfa kurzus fontos szakaszához érkezett a 

november 11-12-i hétvégén: elkövetkezett az Alfa 

hétvége. 

Gyülekezeti havilap 



1830kg tartós élelmiszert 

ajándékoztak a Paksiak a 

nélkülözőknek.  Köszönjük! 

   Nagyszerű, elvonulásra alkalmas szállást találtunk Regölyben, a Likaskalács 

vendégházban. Ez egy régi, hagyományos stílusú parasztház, gyönyörűen felújítva, 

megőrizve minden szépségét a régi falusi házaknak, és felszerelve a mai kor 

kényelmével. A 11 fős csapat reggel 9 órakor indult négy autóval. 1 óra alatt értünk 

Regölybe. Mindenki elfoglalta a szálláshelyét, majd kezdődhettek a programok. 3 

előadást hallgattunk meg, s 1-1 előadás után megbeszéltük annak üzenetét, s személyes 

tapasztalatainkat a témával kapcsolatban. Oldott hangulat, vidámság: ezekben az 

érzésekben repült el az első napunk. Vasárnap reggel szó szerint hideg zuhanyként ért 

bennünket, hogy nem volt meleg víz. Az áramellátás zavara okozta a problémát. Ez 

persze okozott némi sziszegést, de a kedvünket nem rontotta el, felfrissültünk a hideg 

víztől. Reggeli előtt Anna imaközösséggel fordultunk Isten, és egymás felé. Majd 

bőséges reggelizés után átautóztunk Gyönkre, a templomba, istentiszteletre. 

Mindannyiunknak nagyon tetszett az igehirdetés, melynek témája Jézus kérdése volt: 

„Hát ti kinek mondotok engem?” (Mt.16,15.). Külön is szeretném kiemelni az elhangzott 

dicséretek közül a 275. dicséretet. Mindig rácsodálkozom arra az érzelmi és értelmi 

gazdagságra, amit a dicséretek legtöbbje elénk tár. Aki hozzám hasonlóan eddig nem 

ismerte, a YouTubon akár meg is hallgathatja. 

   Az istentisztelet után visszatértünk a vendégházba. Bár mindannyian szívesen 

maradtunk volna még, hiszen minden pillanatában melengető, áldott volt az ittlétünk, 

ebéd után ismét autóba ültünk, s az autóban még csendesen elbeszélgetve hazatértünk 

itthon hagyott életünkhöz, szeretteinkhez.     dr. Fodor Ágnes 

 

Karácsonyi élelmiszergyűjtés 
   A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy non-profit 

szervezet, amely élelmiszer felesleget gyűjt össze 

élelmiszeripari cégektől és karitatív szervezeteken 

keresztül juttatja el a nélkülözőkhöz. Karácsony előtt, 

áruházi láncok bevonásával országos akciót szervez 

tartós élelmiszerek gyűjtésére, amelyet az adott áruház 

környékén élő rászorulók kapnak meg. 
   Az élelmiszerbank alapítványunkat kérte meg, hogy önkénteseinkkel segítsünk. A 

gyűjtésben 31-en vettünk részt, főleg gyülekezünk tagjai, de diákok, és külső segítőink is 

voltak. Isten áldását tapasztaltuk most is, mert az emberek örömmel és jó szívvel 

ajándékoztak. Mi is boldogok voltunk, 

amikor átvettük a mosolygó, jóakaratú 

emberektől az ajándékokat. Köszönjük 

a város lakóinak nagyvonalú 

támogatását, a tápláló szeretetet. 

   Ennek a bőségnek a szétosztása még komoly feladat számunkra, 

hogy a megfelelő helyre a szükségben lévőkhöz jusson el. Ehhez igénybe vesszük a 

város szociális ügyekkel foglalkozó szervezeteit. A helyi igények kielégítése után pedig 

a szomszédos települések gyülekezeteinek ajánljuk fel az adományokat. Soli Deo 

Gloria!!!  
dr. Molnár Klára 

*** 

Rendszeres alkalmaink 
ISTENTISZTELET: vasárnaponként 9.30-kor, templom. 

IDŐSEKNEK ISTENTISZTELET: dec.18., 10.00-kor, Életfa Idősek Otthona. 

GYEREK-ISTENTISZTELET 

HÁROM KORCSOPORTBAN:  vasárnaponként 9.30-kor, gyülekezeti termek. 

PRESBITER GYÜLÉS:   dec.07., 18.00-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 

14.15-kor a kezdő csoportnak, gyülekezeti 

terem. 

ANNA IMAÓRA:    dec.03./jan.07., 08.20-kor, imaház. 

 
Különleges alkalmaink 

ADVENTI CSALÁDI NAP: dec.02., 09.30-kor. Gyülekező a régi református 

iskola ebédlőjében. 

FILMABC: dec.04., 18.00-kor, CsDKK. 

ALFA ZÁRÓVACSORA: dec.05., 18.00-kor, ebédlő. 

ADVENTI KÓRUS SZOLGÁLAT: dec.07., 17.00-kor, Városháza előtti téren. 

ADVENTI ISTENTISZTELET I-II-III-IV.: dec.03./10./17./24., 09.30-kor, templom. 

SZENTESTEI ISTENTISZTELET: dec.24., 16.00-kor, templom. 

KARÁCSONYI 

ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELETEK: dec.25./26., 09.30-kor, templom. 

ÓÉVI ISTENTISZTELET: dec.31., 09.30-kor, templom. 

ÚJÉVI ISTENTISZTELET: jan.01., 09.30-kor, templom. Az istentisztelet 

után koccintás, évértékelés és szeretetvendégség 

lesz a gyülekezeti teremben. 

ÚJ PRESBITÉRIUM BEIKTATÁSA: jan. 07., 09.30-kor, templom. 

 

Boldog újévet és áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek! Istennek legyen hála! 

 
Anyakönyvi hírek 

2017. november:  

 

Temetés: Szabó Antalné Paczolay Rozália 91 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. 
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