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Támogatók!

Szeretet te l  vár juk azok je lentkezését ,  ak ik  

adományaikkal tudnák támogatni a tábort, vagy akik 1-1 

nehezebb helyzetben levő gyermeknek/nagy 

családosnak a részvételét segíteni tudja. Támogatók 

jelentkezését várjuk a lelkészi hivatalba.

A tábor várható részvételi díjai:

0-3 éves gyermeknek: 0 Ft

4-6 éves gyermeknek: 10.000 Ft

7-12 éves gyermeknek: 15.000 Ft

13-18 éves (konfirmált) fiataloknak: 18.000 Ft

18 év fölötti résztvevőknek: 22.000 Ft

Az idén konfirmálók számára 6.000 Ft (+ útiköltség)

4 fős család számára 10 % kedvezmény

5 vagy több fős család számára 15 % kedvezmény  

 



Öröm és reménység

 Nagy öröm volt együtt lenni. Csodálatos volt ez a két év. Értelmes fiatalok, akik azt jelzi vissza, hogy 

szívesen tanultak, hogy amit nem értettek azt megkérdezték, és magyarázatot kaptak. Akik közösséget éltek 

meg, akiknek hiányozni fog a jövőben ez a fajta találkozás. 

 De a visszajelzésekből az derül ki, hogy úgy érzik „vége van” ennek. Mert nem látják, nem tudják, nem 

érzik, hogy lenne, lehetne folytatás. 

 CSAK rajtuk múlik! 

 Mert van lehetőség ifire járni, van lehetőség közösen kirándulni, van lehetőség arra, hogy összejöjjenek 

egy-egy péntek este a gyülekezeti házban beszélgetni, hogy fontos kérdéseket még nem érintettük, hogy igen 

is lenne értelme az elköteleződésnek! De az előző évek tapasztalata alapján nincs sok remény rá!

 Valóban CSAK rajtuk múlik?

 Imádkozunk-e értük? Kérjük-e a Szentlélek áldását rájuk? Szülőként, keresztszülőként bátorítjuk-e őket 

eléggé? Át tudjuk-e formálni közösségünket, akár a vasárnapi istentiszteletet is, hogy a fiataloknak is „legyen 

ott keresnivalójuk”, sőt „találjanak is”, kapjanak valamit? Fontos-e nekünk a gyülekezet jövője presbiterként, 

gondnokként, lelkipásztorként, hogy meghallgatjuk őket, hogy adunk a véleményükre? …  Mert ezt várja tőlünk 

Isten ígéje is! 

 És én újra reménykedem. Talán most lesz egy komoly ifjúsági csoport, talán megmarad egy közösség, 

talán most megélték olyan mélyen a közösséget, hogy az a vágy, hogy ezt újra és újra megélhessék, elég erős 

lesz arra, hogy áldozatot hozzanak az idejükből, hogy fontos legyen újra és újra találkozni. Én reménykedem… 

 Jöjj Szentlélek! Járd át a fiatalok lelkét, és az egész közösséget, az egész gyülekezetet, hogy a fiatalok 
még jobban megismerhessék Megváltójukat!
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Gyermekoldal

 



Anyakönyvi hírek 2014. december 01. – 2015. április 30.

 

Jézus mondja:

Én vagyok a 
Feltámadás
 és az Élet! 
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GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJA

www.papareformatus.hu
Várjuk észrevételeiket, hozzáaszólásaikat, 

megjegyzéseiket! Keressék fel!

Köszönetet mondunk minden testvérünk 
adományáért, amellyel támogatta gyülekezetünk 

életét, szolgálatát. 

Befizetési, támogatási  lehetőségek, számlaszámok

Gyülekezeti számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002

Református Eklézsia Alapítvány: OTP Bank  -0000000011748045-20017204

Lapunkat ingyenesen terjesztjük református családjainknak. Bekerülési ár kb. 100 Ft. 
A költségekre adományokat elfogadunk.

Írták: , Varga Jenő, ifj. Márkus Mihály Böröczky BernadettKöntös László Bene Péter, Bene-Kindert Kata, GYJD, , , 

Szakács Gergely.

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Kiadja a Pápai Református Egyházközség Felelős kiadó: ifj. Márkus Mihály lelkipásztor

Készült a Floppy 2000 Kft. nyomdájában 1200 példányban. Felelős vezető: Benkő Ildikó Tel./Fax: 89/319907

A Szentlélek újjáteremtő erejét 
átélő boldog Pünkösdi ünnepeket 
kívánunk mindannyiuknak!

Állandó havi gyülekezeti 

alkalmak

hónap első kedd 9.15 és 10.00 
Istentisztelet a Barát utcai idősek 
otthonában

hónap első kedd 16.30 Nőszövetségi 
Bibliaóra (Immánuel Közösségi Ház)

hónap első szerda 10:30 Istentisztelet a 
Vörösmarty úti idősek otthonában.

hónap utolsó szerda 10:30 Istentisztelet 
a Teveli úti idősek otthonában

hónap utolsó vasárnap 17 óra (nyáron 
18 óra) Énekes-zenés istentisztelet  
(Immánuel Közösségi Ház)

havonta egy szombat Férfi Kör

Állandó heti gyülekezeti alkalmak

vasárnap 9:20 imaközösség az 
istentisztelet áldásáért

vasárnap 10:00 istentisztelet (templom)

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

hétfő 18:00 Forrás kör

hétfő 18:00  (minden 2. hét) Kincskereső

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre  

                      (Immánuel Közösségi Ház)

szerda 16:00 Gyülekezeti Bibliakör 

  (Immánuel Közösségi Ház)

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör 

  (Immánuel Közösségi Ház)

csütörtök 16:30 Kórházi istentisztelet 

  (kórházkápolna)

csütörtök 18:00 Felnőtt Bibliakör  

                      (Immánuel Közösségi Ház) 

csütörtök 18:00 Alpha +  (minden 2. hét) 

                      (Immánuel Közösségi Ház)

Gyülekezeti  KÖNYVTERJESZTÉS

Nyitva:              

Kedden  14:30-16:30 óra

Csütörtökön  15-17 óra

Bibliák, énekeskönyvek, imádságoskönyvek, 
tartalmas olvasmányok, képeslapok, 

üdvözlőlapok, ajándéktárgyak. 

Mindenkit szeretettel várunk!
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