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De tulajdonképpen hálás vagyok a telefonálónak, mert kérdése azóta is nap, mint nap 
megszólít: valóban, ki is vagyok én? Egy olyan tükröt állított nekem, amelybe minden 
reggel bele tudok nézni, de ugyanúgy napközben is elővehetem. Akkor, amikor jön egy 
érthetetlen telefon; amikor valamiért elvesztem a jókedvemet, reménységemet; amikor 
elsőre azt mondom egy adott helyzetben, hogy ezt nem tudom megoldani; amikor elfog 

a csüggedés. Meg akkor is belenézhetek, amikor éppen az öröm és jókedv ér el, amikor ajándék és magasan van az élet! 

Hadd nézzek bele ebbe a tükörbe pünkösd ünnepén is, és szemléljem azt a képet, amely abban megjelenik. Talán azért is, mert 
egyébként nehéz képet találnunk a pünkösdhöz, hiszen a karácsonyhoz és a húsvéthoz kapcsolódik egy-egy jól ismert történet, de 
pünkösd kapcsán, bár van történet, de mégis lehet bennünk egyfajta bizonytalanság. 

Farkas Gergely -egyházkerületi elnökségi tanácsos

Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. A sokunk számára olyan nehezen értelmezhető pünkösd egyik titka az, hogy megmutatja: az 
Istenhez kötődő élet, az az élet, amely engedi, hogy Isten Lelke által egyre inkább kiformálódjon rajtunk istenképűségünk: 
szabadságban létező élet. Mert Isten Lelke formál, szabaddá tesz arra, hogy ne merüljek el a reménytelenségben; ne értéktelen 
dolgokat kergessek; szabad leszek arra, hogy a felszín sekélyessége helyett a mélység igazi kérdéseivel foglalkozzam, azokkal 
megküzdjek, és igazgyöngyökkel, Istentől kapott megerősítésekkel folytassam utamat.

Nemrég egy olyan helyre kellett megadni az adataimat, akikkel több, mint tíz éve, 
gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyok.  Ezért is volt furcsa az a beszélgetés, ami 
másnap történt, amikor valaki, akit addig nem ismertem felhívott ezzel kapcsolatban. 
Különös kezdete volt ez egy új ismeretségnek. Három kérdést tett fel nekem: az első 
teljesen érthető volt, hiszen azt kérdezte, hogyan tudnak elérni írásban. A második 
kérdésnél már kezdtem érezni, hogy emlékezetes lesz ez a beszélgetés, mert így 
hangzott: „hogyan írják a nevét?” Soha nem gondoltam volna, hogy ez a kérdés a 
nevemmel kapcsolatban valaha is felmerülhet, mert bár néha koncentrálnom kell, hogy 
érthetően, nem hadarva, artikuláltan mutatkozzam be, de azért leírva nem gondolom 
bonyolultnak a nevemet: sem egy “sch,” elhelyezése, vagy egy “j”-re váltás nem 
indokolt. Így hát bátran azt javasoltam újdonsült ismerősömnek, hogy írja csak úgy, 
ahogy ejtjük.

Ismeretségünk azonban a harmadik kérdésnél teljesedett ki igazán: rövid, a telefonban 
is jó érezhető töprengés után, az a valaki, aki néhány perccel ezelőtt rápillantva szerinte 
nehezen leírható nevemre, beütötte telefonjába a számomat, ezzel a kérdéssel fordult 
hozzám: “És egyébként Ön kicsoda?”

Pál apostol arról ír, hogy nekünk megvan a lehetőségünk, hogy mintegy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, azaz Isten jelenlétét. 
Minden imádságban, igeversben, igehirdetésben, mindenben, ami túlmutat önmagán, „tükörképet” látunk. Ebben a tükörképben nem 
egyedül vagyunk, nem csak magunkat, hanem a Szentlelket, a „jelenlévő, velünk levő Istent láthatjuk.”(Vályi Nagy Ervin)

Nem tudom papírra vetni, annak a tehetetlenné tevő ürességnek a jellemzőit, ami a 
kérdés hallatán, nem valamiféle hiúság, önmagamnak többnek gondolása miatt, hanem 
inkább egyfajta értetlen csodálkozás miatt támadt bennem.

Azért fontos ez a tükör, mert abban úgy látjuk meg, hogy ki is vagyok én, hogy közben azt is látom, kivé lehet válnom: olyan valakivé, 
aki Isten képére formálódik azzá, akinek az Isten szeretne látni engem. És azt is látom, hogy milyen kevés vagyok ehhez. De a 
tükörben feltűnik mellettem az Úr Lelke, aki pünkösdkor eljött, aki nagyobb, mint én, aki képes engem formálni - ha ezt engedem neki. 

Ez a szabadság azt jelenti, hogy annyiféle bizonytalanság között is szabad vagyok arra, hogy ne a bizonytalanságok határozzanak 
meg, ne az életkörülményeimben, másokkal való összehasonlítgatásokban, tétován keressem a választ arra, hogy ki is vagyok én, 
hanem Isten Igéje és Szentlelke által belenézve nap, mint nap abba a tükörbe, szemléljem az Isten dicsőségét, jelenlétét, hogy általa 
formálódhassak olyan emberré, aki az Ő szabadságában él.

Legyen tükör számunkra pünkösd ünnepe, melyben megláthatjuk, hogy ki is vagyok én; láthatom, hogy Isten kivé akar formálni; és 
láthatom az Úr Lelkét, aki által formálódom az Istentől kapott szabad életben dicsőségről, dicsőségre.

“Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr 
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” 2Korinthus 3:17-18”

Pünkösdi tükör
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Háború Pápáról nézve

 Mindenkit döbbenettel és aggodalommal töltött le a 
háború kitörése Ukrajnában. Meddig fog tartani? Milyen 
pusztítás és rombolás lesz? Hányan halnak meg? Mi lesz 
a kárpátaljai magyarokkal? Ilyen és hasonló kérdések 
foglalkoztattak és foglalkoztatnak bennünket a mai napig. 
Személyesen sok kárpátaljai ismerősöm, barátom van. A 
tágabb családban rokonok is vannak. Gyülekezetünkben 
több kárpáta l já ró l  származó csa lád  é l .  Visk i 
testvérgyülekezetünkért különösen is aggódunk.

Szakács Gergely

 Pár hete, amikor újra beszéltünk velük, kiderült, 
hogy Jenei Károly, a gyülekezet lelkipásztora, megkapta a 
behívót. Összeugrott a gyomrunk. A háború ennyire 
valóságos Kárpátalján. Istennek hála, eddig nem kellett 
bevonu ln ia ,  de  ennek  a  sú lya  ránehezed ik  a 
mindennapjaikra.

 Először nagyon távolinak tűnt a háború. Bár a 
hírportálok óránként hozzák le a legfrissebb híreket, 
mégis, több ezer kilométerre van tőlünk a fegyveres 
konfliktus. Amikor megjelentek Pápán a menekültek, 
kezdett nagyon valóságossá válni a helyzet. A helyi 
keresztyén felekezetekkel és a Máltai Szeretetszolgálat 
pápai csoportjával összefogva segítettük és segítjük a 
menekülteket. Tartós élelmiszerrel, ruhával, hétköznapi 
használati eszközökkel, mert sokan egy táskával 
menekültek el az addig biztonságosnak hitt otthonukból.

 Amint  megtudtuk a háború hí rét ,  azóta 
folyamatosan kapcsolatban vagyunk viski református 

testvéreinkkel. Szorongva hallgattuk a beszámolókat, hogy 
a férfiak elmenekültek, mert félő, hogy behívják őket. Az 
asszonyok, gyermekek, idősek maradtak otthon, de sokan 
így is átjöttek a határon. A gyülekezetre hárul több idős és 
nehezebb körülmények közt élő ember gondozása. 
Gyűjtést szerveztünk, és azóta is hetente küldjük el az 
összegyűlt pénzadományokat, amikből élelmiszert, 
tisztálkodó- és tisztítószereket, felnőtt pelenkát vásárolnak, 
attól függően, kinek mire van szüksége.

 Minden istentiszteleten imádkozunk értük, és 
elénekeljük a „kárpátaljaiak himnuszának”, a legújabb 
énekeskönyv 799. számú énekének első versét: „Mindig 
velem, Uram, mindig velem,/Még ha nem láthat is gyarló 
szemem!/Azért ez énekem: Velem van Istenem,/Velem van 
Istenem, mindig velem.”

 Kérünk mindenkit, hogy naponta imádkozzon a 
viski testvérekért, a kárpátaljai magyarokért és azért, hogy 
mihamarabb véget érjen a háború. És ha teheti, juttassa el 
hozzánk pénzadományát, amit hetente továbbítunk a 
viskieknek.

Az ökumenikus imahét záróalkalmán Steinbach József püspök köszöntötte a híveket a református templomban, illetve a Mária 
Rádió hallgatóit. Az istentiszteleten szolgált továbbá Márkus Mihály esperes, Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző, Salgó 
Ferenc plébániai kormányzó, esperes, dr. Mail József apát-plébános, Boncz Zoltán lelkipásztor, Polgárdi Sándor esperes, 
Szakács Gergely lelkipásztor, Farkas Gergely lelkipásztor, dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok és a Séllyei István Kórus, igét 
pedig dr. Udvardy György érsek hirdetett.

Lezárult az egyetemes imahét Pápán

Steinbach József püspök a Médiacentrumnak elmondta, szimbolikus, hogy a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa a napkeleti bölcsek 
történetét választotta. Az Evangélium keletről indult el nyugat felé.

– Mi, jóléti keresztények elkényelmesedtünk, el vagyunk kényeztetve, ezért szükségünk van megújulásra. A közel-keleti 
keresztények, akik instabil helyzetben, komoly szenvedést vállalnak a hitükért, hűséggel kitartanak az utolsó percekig, mint a 
napkeleti bölcsek. Számunkra ez példaértékű – emelte ki a püspök.

– Amikor a pásztorok és a napkeleti bölcsek megérkeztek, mert követték a csillagot, megtalálták a gyermeket, hódoltak előtte. 
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak az újszülött királynak, aranyat, tömjént és mirhát, vagyis keresték az igazságot, 
az igazat, az értelmet, szerettek volna biztonságba kerülni, meglepő módon egy gyermek előtt találták magukat. Ekkor 
következett a nagy ajándék, hitük ajándéka, hogy képesek voltak elismerni, ez a gyermek nemcsak a világ megváltója, hanem az 
ő megváltójuk is. Ez bátorít bennünket arra, hogy keressük, hol van a szívünk, mihez ragaszkodunk, mi a kincsünk, mi az, amit 
értéknek tekintünk, s ezt örömmel adjuk oda az Úristennek.

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. A napkeleti bölcsek 
történetének egy-egy mozzanata jelent meg ezeken a napokon az igehallgatók előtt. A Krisztus-hívők egységét erősítő 
rendezvénysorozat vezérfonalának központi igéje így hangzik: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 
2,2).

– Amikor találkozunk az Úr javaival, küld is bennünket, tehát nagy bátorságra van szükség. Ez a hét erősített bennünket, s az 
előttünk álló nem kis feladatokhoz erőt ad – emelte ki, majd hozzátette, a hét elengedhetetlen ajándéka, hogy imádkoztunk, ez 
bátorságot ad arra, hogy keressük az egység útját, amely Krisztusban van.

– Minden egyes találkozás Jézussal küldetést is jelent. Feladataink vannak, mégpedig olyanok, amelyek a megtérésekből, az 
Istennel való találkozásokból következnek. Ez bátorít bennünket. Legyünk készek a küzdelemre a jóért, a szépért, az igazságért, 
a családért, a keresztény kultúráért. Legyünk ebben állhatatosak, s mindeközben őrizzük meg bátran derűnket, ami nem pusztán 
egy jókedv, hiszen ez kevés lenne. Ez egy keresztény reménységből fakadó derű. Nagy kincsünk van, hiszen egyházaink, 
közösségeink hagyománya, adományként jelenik meg ezekben az imaalkalmakban.

Babos Petra - Pápa és Vidéke közélet magazin

Dr. Udvardy György szentbeszédében kiemelte, az idei évben az imahéten a figyelmet arra a gyermekségtörténetre irányítják, 
amikor hírül viszik Jézus születését.
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A következőkben Zán Fábián Sándor beszédét osztjuk meg, amit a püspök úr a viski 
templom viharkár miatt megrongálódott, majd kicserélt tetőszerkezetének átadásakor 
mondott el 2021. október 24-én.

1973-ban Ruszka Dolinán késői, harmadik gyermekként született. Testvéreinek vele egykorú 
gyermekei voltak. A kis faluban már alig maradtak az ősi magyar lakosok a betelepített ruszinok 
mellett. Így nem is járhatott itt magyar iskolába, de édesanyja megtanította a betűvetésre, 
megkedveltette vele az olvasást.

2007-ben választották püspökké. Vallja: a megélt élményeim alapján beszélek; megéltem a 
magányt a kis falumban, az árvaságot, a halál okozta sebet, a szegénységet, a kisebbségi létet, az 
örömet, a szeretetet, Isten kegyelmét, mindazt, amit a híveim is. Egyszerűen a saját lelkemet nyitom 
meg előttük. Ezt teszi most is, amikor Ukrajnában háború dúl, ami próbára teszi lelkészeit és híveit 
egyaránt.  

Az alábbiakban Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét mutatjuk be. 

Zán Fábián Sándor nagy szerencséjének tartja, hogy Debrecenben tanulhatott. 1996-ban 
szentelték fel lelkésznek, és természetesnek vette, hogy hazatérjen Kárpátaljára, Mezőváriba. Itt 
találta meg párját, Fábián Judit óvónőt, akivel 4 gyermeket nevelnek. 

 

Kedves Olvasó!

A viski gyülekezet templomát korábban, még a béke időszakában az égi háború sújtotta, összetörve tetőszerkezetének egy részét. 
A pápai egyházközség, mint testvérgyülekezet is segítette az újjáépítést. 

Az egyházi nyári táborok, kirándulások döbbentették rá, hogy mi legyen az útja. 17 évesen az akkori 
püspök szószékre küldte, hogy felmérje rátermettségét. 

A hálaadó istentiszteleten Ézsaiás (a mindenek tudója) gondolatait helyezte a jelenlévők szívére Zán Fábián Sándor református 
püspök. Aki igehirdetésében gyarló emberi voltunkra emlékeztetett: baj esetén nyomban a kegyelmes Istenünkhöz fordulunk, ám a 
veszély elmúltával hajlamosak vagyunk a hálaadásról megfeledkezni. És nemcsak a hálaadásról, de arról is, aki a veszedelemből 
kimentett bennünket. Elfeledkezünk beszélni az Úr nagy kegyelméről, amit irányunkban tett. Pedig a hívő keresztyén református 
embernek az Isten iránti hálaadásra mindenkor készen kell állnia, és nem csak szavakkal kell megköszönni Istenünk nagy jóságát, 
hanem egész életünk példájával. A modern ember az örökös nagy rohanásban talán ott követi el a legnagyobb hibát, hogy 
viselkedésében, tetteiben, de még beszédmódjában sem különbözik azoktól a társaitól, akik távol kerültek Jézustól, illetve 
sohasem tartoztak az ő nyájához. Igenis beszélni kell a Megváltó nagypénteki hatalmas áldozatáról, valamint a húsvétnak mindent 
beragyogó fényéről, és arról, hogy valamennyien Isten megváltott gyermekei vagyunk, s az igazaknak ott van elkészítve a hely a 
mennyországban.

– Ha a világban észrevennénk azt, hogy mi az, amin változtatni kellene, s felelősen össze tudnánk fogni, akkor mindenki 
élhetne békességben, identitása, hite szerint a maga lakóhelyén, méltó módon. Gyönyörű témát állítottak a közel-keleti 
keresztények, s ez őáltaluk hiteles is – tette hozzá Steinbach József, majd hangsúlyozta, együtt képviseljük a világ előtt azt az 
örökkévaló keresztyén értékrendszert, azt a gyönyörűséges keresztyén kultúrát, amit Isten ránk bízott. Ha ezt mi képviseljük, 
akkor ezt soha nem mások ellenében határozzuk meg, ez a miénk. Az egységben feladatunk még, hogy imádkoznunk kell a 
felekezeteinkért, a megújulásért, az élő hitért.

A helyi imahét perselyadományaival a szervezők a Gróf Esterházy Kórházat támogatják, az összeget a nővérszobák 
felszerelésére, kiegészítésére ajánlják fel.
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Köszönet a szülők támogatásáért, ami a gyermeknapi fagyin, 
gyümölcsön, tortán kívül számtalan tárgyi dologban, 250 
ezer forint csoportműködésre szánt pénzadományban is 
megnyilvánult. Nagyszerű segítség volt az elektronikai 
hulladék összegyűjtése, köszönet a fel- és lerakodásért és a 
MÉH-be szállításért is. Köszönet az új udvari kombinált 
játszóeszköz árához való nagy összegű hozzájárulásokért 
is. Hálásak vagyunk minden segítségért, áldjon meg az Úr 
minden adakozót!

Bizakodva szervezzük nyarunkat az 
augusztus végi új óvodaépületbe költözés 
reményében.

A Mackókiállítás és a Medvenap eseményei nyitották a 
februárt. A Farsang jó szerepjátékban, csoportonként 
elkülönülve zajlott. A Március 15-i nemzeti ünnepünk 
várjátékkal, csatával zajlott. A Pápai Huszár Egyesület 
elnökei látogattak el hozzánk, bemutatva a huszárélet 
dolgait. A Víz világnapján tansétákat tettek a csoportok 
a Bakonyér partján, fantasztikus részvételszámú 
játszóházat tartottunk 80 gyermekkel és családjaikkal. 
A víz témájú barkácspályázat eredményét is 
kihirdettük, megjutalmazva a résztvevőket. A húsvéti 
készülődés a néphagyományok alapján zajlott, az udvaron 
boldogan vettek részt gyermekeink a báránykereső játékban. 
A Föld napján a családok segítségével, nagyszerű 
virágfölajánlással ültettük tele a balkonládákat, dézsákat, 
udvarrészeket. Ribizli bohóc koncertjének örülhettünk a 
tornateremben. A Pegazus Színház bérletes előadásai is 
színvonalasok voltak. Anyák napjára kézműves ajándékkal, 
virággal készültünk. Tavaszköszöntő műsoraink remekül 
sikerültek, a kicsik is kitettek magukért a szereplésben. 

A nevelési év záró istentisztelete május 29-én, vasárnap 
zajlott a templomban. Ez az alkalom az iskolába menők 
kibocsátója, búcsúzása volt. A templom előtti színpadon 
mutatkozott be a népitánccsoport Vida Anna táncoktató 
vezetésével. A műsor utáni szeretetvendégséget az óvoda 
szervezte, köszönet munkatársaimnak a lebonyolításért, a 
szülőknek a süteményekért.

Beszámoló az Édenkert Pápai 
Református Óvoda második 

nevelési félévéről

8 év óta hagyományos erdei óvoda kirándulásunkon a 
nagycsoportosok vettek részt ,  a Monostorapát i -
Vigántpetend közti erdőben. Bakonypölöskére, a Mészi 
portára kirándult a Csiga csoport, Németbányára, a Tarka 
boci portára a Katica csoport. A Győri Állatkertet a Süni és a 
Mackó csoport látogatta meg.

 Tunnerné Buzás Éva

A téli betegségek nem kerülték el az óvodát, de a covid 
érintettségtől megőrzött bennünket a Jóisten.

Az iskolába menő gyermekek családjainak megszületett a 
kívánság az iskolaválasztásról, lezajlottak a beiratkozások, 
megérkeztek a határozatok a felvételekről.11 gyermek az 
evangélikus, 2 gyermek a katolikus iskolába indul tovább. Ezt 
a tényt is értéknek érezzük mindnyájan. Összesen 26-an 
mennek iskolába. Az óvodai beiratkozások során 
túljelentkezés volt, így választhattunk, kiket veszünk föl. 
Számukra június hónapban szervezünk ismerkedő 
játszódélelőttöt.

Eredményes, sikeres nevelési évet zárunk.

Az oviba szervezett gyülekezeti játszóház nagyszerűen 
sikerült, köszönjük a négy foglalkozásvezető áldott 
munkáját. Örömködtünk a Nőszövetség látogatásának 
ugyanekkor. Köszönjük finom süteményeiket, kapós volt 
valamennyi. A gyermeknapra változatos programmal 
készülődtünk, a Réparetekmogyoró Társulat koncertje után 
fagy la l tozás ,  gyümölcspar t i  és  sok  já ték  vár ta 
gyermekeinket. Az őszi papírgyűjtés eredményét is 
kihirdettük, a legszorgosabbakat megajándékoztuk. A 
csoportversenyben idén a Katica csoport győzött, a díjuk egy 
torta volt.
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Böröczky Borbála

Remélem, hogy jövőre (újra) találkozunk Veled is, hogy 
k ö z ö s e n 
éljük át ezt 
az élményt.

Hálás vagyok a bizalomért, hogy idén is 
felkértek a vetélkedő megszervezésére és 
lebonyolítására. Külön öröm számomra, 
hogy mindezt Csontos Dorinával tehettem.

Csapatok alkotása után elindult a családi vetélkedő, ahol 
mindenki próbára tehette magát. Kicsik, nagyok és a 
felnőttek is megtalálták a számukra felállított feladatokat. 
Ha úgy érzed, hogy jól megy neked a vakon rajzolás, célba 
dobásban nincsen párod, kreatívan tudsz történetet 
alkotni, ügyesen megtalálod az elrejtett tárgyakat, gond 
nélkül kitöltöd a keresztrejtvényeket, vagy csak szeretnéd 
próbára tenni magad hasonló feladatokban, jövőre 
mindenképpen közöttünk a helyed!

A vetélkedő után a jelentkezők részt 
vehettek a játszóházban, ahol csodálatos 
alkotások születtek. Többek között 
virágdíszek, húsvéti tojások, nyuszik és 
csibék. A családi napot közös énekléssel 
zártuk. 

 

Családi nap

Virágvasárnap. A pápai református 
gyermekeknek ez nem csupán annyit jelent, 
hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Régóta 
hagyomány már, hogy ezt a napot 
családjainknak és közösségünknek 
szentel jük. Az istent isztelet után a 
gyülekezeti házban egy közös ebéddel töltődtünk fel a 
délutánra. 

Tebenned bíztunk - Böjti hitmélyítő alkalmak a gyülekezetünkben

Móriczné Bátki Anna a Máté 17, 22-23 alapján arról beszélt, hogy amint a tanítványok elszomorodtak attól, amit Jézustól hallottak, 
szabad nekünk is szomorúnak lennünk attól, amit Jézus kijelentett  az ő kereszthaláláról, és szabad szomorúnak lennünk attól, amit 
most megélünk. Ez belefér az őszinte, bizalmi kapcsolatba. De az a csodálatos, hogy nem kell benne ragadnunk, mert a lényeg, hogy 
így is megmaradjunk az Istennel való szeretetkapcsolatban. Bármilyen bűnben, szégyenben legyen is az ember, van értelme, hogy 
helyrehozzuk a dolgokat, mert Isten megbocsátó szeretettel fordul felénk. Ezért van okunk az örömre.

 2022. február 28-március 1-2. 

Böjti hitmélyítő gyülekezeti alkalmaink február utolsó és március két első napjának estéjén a Református Ótemplomban zajlottak. 
Amikor még az év elején a lelkipásztoraink eltervezték, hogy mi legyen a három este közös vezérgondolata, mottója, akkor minden 
bizonnyal egyrészt szerették volna kicsit előkészíteni a REND-et, és abban is reménykedhettek, hogy a koronavírus-járvány 
negyedik hullámával végre alábbhagy a járvány, szabadabban élhetünk, és lesz okunk az öröm-ről felszabadultan és hálával 
beszélni. A böjt előtt néhány nappal kitört orosz-ukrán háború azonban ismét beárnyékolta a jövőt. A három felkért igehirdető: 
Móriczné Bátki Anna a Kéttornyúlak- Nóráp- Dáka- Borsosgyőr Társegyházközségek, Pálfi Zsuzsanna a Győri és Vecsey Katalin, a 
Zirci Református Egyházközségek lelkipásztorai egészen különböző irányból közelítették meg az ÖRÖM bibliai fogalmát. És bár 
mindegyikük kitért az pandémia és háborús helyzet aggodalomra okot adó voltára, arról a keresztyén örömről adtak bizonyságot, ami 
Vecsey Katalin szavaival: „…nem a körülmények, az aktuális történések függvénye, hanem az Istenre hagyatkozás békességéből, az 
Isten előtti szüntelen hálából és az ebből következő megelégedésre jutásból fakad.”

Még maszkban, a szociális távolságtartási szabályok betartásával, ám  lelki közelségben, az együtt éneklés, imádkozás és a bibliai 
tanítások megértésének a felszabadító élményével, hálával és Istentől vett örömmel indulhattak az idei böjt időszakának mindazok, 
akik részt vettek a hitmélyítő alkalmakon az ótemplomban, vagy megnézték a gyülekezet You Tube csatornáján a felvételeket.    
Ezúton is köszönjük az igehirdető Lelkipásztor Asszonyok lélekemelő szolgálatát, életükre Istenünk áldását kívánjuk a gyülekezet 
nevében.

Mayerné Pátkai Tünde

Pálfi Zsuzsanna a Róm, 8, 18-28-at választotta alapigéül. Igehirdetésében az öröm és szenvedés összefüggését tárta fel. És bár 
abból indult ki, hogy a két fogalom nem kompatibilis egymással, saját életéből és bibliai példákkal részletesen feltérképezte, hogy 
valójában a szenvedésre adott válaszaink érlelik meg bennünk az igazi örömöt. S. Lewis kérdését idézve- Miért is szenvednek az 
istenfélők?- a választ is érthetővé tette: Azért, mert ők azok, akik el tudják hordozni. Az igehirdető szerint: „Isten éltünk örömteli 
szakaszában suttog, a lelkiismereten keresztül megszólít, a szenvedésen keresztül pedig kiabál azért, hogy megértsük, mi is a 
küldetésünk.” A szenvedésben sokszor valami felfoghatatlan titokkal szembesülünk, azzal a misztériummal, ami Jézus Krisztus 
kereszthalálához visz közel, de amiből a legnagyobb öröm, a Feltámadás megtörténhetett.  Legyen földi életünk szenvedéssel terhelt 
szakaszában  bátorítás a Római levél idézett szakasza, hiszen a java, a legjobb rész, az igazi öröm még hátra van. 

A szerda esti igehirdető a Római levél 12, 3-11 alapján az Úrban teljes örömről beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a mi földi 
értelemben vett örömünk napról napra megnyírbáltatik, a szeretet találékonyságával hitünk erősödik, és örömünk is egyre teljesebb. 
A böjt végső soron az örömre való megnyílásról, az adni tudásról, az érzékennyé, a befogadóvá létről is szól. A böjti csend alkalmat ad 
arra, hogy meghalljuk Isten hívását, és a nekünk adott talentumokkal, egymást kiegészítve, megsegítve, a gyülekezeti közösségben 
teljesedjen ki az Úrtól kapott, az Úrban megélt öröm.
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Kis Péter

2022. április 1-2-án vettem részt a pápai reformárus Férfikörrel Bakonybélben lelkigyakorlaton. Nagy érdeklődéssel vártam, hogy mit 
tud adni egy ilyen gyakorlat.

Bakonybéli lelkigyakorlat

Az érkezés után, miután mindenki „berendezkedett”, nekiláttunk a „feladatnak”. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy le kellett lassulnom. 
Nagyon. Az ott élő bencések mindennapjai szintén nem egy rohanó életmódot mutattak be. Ehhez próbáltam meg igazodni. Nem 
véletlenül.

Ahhoz ugyanis, hogy meghallhassam a belső hangot, Isten Hangját, minden mást ki kellett zárnom, minden más zajt és hangot. Ebbe 
beleértem a mindennapok – munka és család – hangjait is. Ezek azok a dolgok, hangok, melyek a kapun kívül maradtak. Nem volt 
egyszerű, hiszen most először hagytam otthon egyedül éjszakára a feleségemet az öt és féléves és az akkor kilenc hónapos 
kislányunkkal.

Köszönettel tartozom vezetőnknek, hogy részt vehettem ezen a lelki gyakorlaton, és 
csoporttársaimnak, akikkel remek beszélgetéseket folytathattam.

Nagyon örülök, hogy ismét új élményekkel gazdagodva térhettem haza családom 
körébe, ahol úgy érzem, egy lelkileg erősebb, Istenhez közelebbi férjet és apát kaptak. 

A „feladatok”, melyeket kaptunk, nagymértékben segítették a befelé fordulási folyamatot. Sikerült felvenni az ottani „tempót” is. Ahogy 
teltek az órák, egyre jobban sikerült mélyebbre jutnom, vagyis közelebb kerülni Istenhez. Szavakkal nem tudom elmondani azokat az 
érzéseket, melyek azokban az órákban értek. Úgy éreztem, hogy szinte nem is hiszem el, hogy ezek az én gondolataim. De talán nem is 
az enyémek voltak. Talán Istentől jövő üzenetek, amiket az elcsendesedés miatt meghallhattam. A bibliai idézetek megértése, amiket 
feldolgoztunk, teljesen más értelmet nyertek. Olyat, ami érthető. Sokat segítettek lelki vezetőnk, Szakács Gergely iránymutatásai is, 
nélküle ezt én nem tudtam volna „teljesíteni”.

És a végére szeretnék egy „megrázó” élményt elmesélni. A 2. nap végén az utolsó 
gyakorlat során, miután pont végeztem, felálltam a szobámban, odaálltam feszület elé, 
hogy imádkozzam. Ebben a pillanatban szólalt meg az udvaron a programozott 
harangjáték, ami teljes meghatottsággal járta át az egész testemet és lelkemet. Ez, 
mintha egy köszönet lett volna Isten felől.

Mészáros Dorka, Zsidró Dominik

Dominik

Tanultunk is, például egymás szeretetnyelvét, ami sok 
örömöt fog okozni a hétköznapokban. Ez alatt a másfél nap 
alatt csak még jobban beleszerettem, már ha lehetséges ez 
egyáltalán. Úgy gondolom, most már kezd halvány 
sejtésem lenni arról, mi az a házasság, mibe vágunk bele 
közösen. Nemcsak egy fogalom, komoly alakot öltött, 
vannak keretei, fókuszai, meg tudjuk fogni. A leckék 
beépültek, a munkafüzet segítségével bármikor 
feleleveníthetjük őket, és ellenőrizhetjük magunkat. Alig 
várom, hogy esküvel szánjam oda magam Dominiknek.

Házassági leckék kezdőknek

Az előadásokat munka követte, közös, interaktív feladatok, 
amiket ketten oldottunk meg. Beszéltünk a saját 
gondolatainkról egymásnak, arról, hogyan élünk meg 
érzéseket, vágyakat, jövőt, majd hallgattuk a másikat, ő 
hogyan él meg érzéseket, vágyakat, jövőt. Tabuk nélkül. 
Sokat nevettünk, sokszor fordult elő, hogy majdnem elsírtuk 
magunkat a meghatottságtól. A lelkem azóta is ragyog attól, 
amiket Dominik mondott nekem, pedig mondja minden 
egyes nap, mégis mélyebben hatott. Hiszen nem szoktuk 
így feltárni a kapcsolatunkat, ennyire belemászni egyes 
kérdésekbe, vagy abba, miért szeretjük a másikat.

Számomra is nagyszerű élmény volt, mind a programokon 

Biztos alapok, kommunikáció, problémamegoldás, 
megbocsátás, szülők, rokonok, szex, gyakorlati szeretet, 
középpontjukban Isten, körülöttük az odaszánás – 
ezekből az összetevőkből alkotta meg Misi és Gergő a 
Párbeszéd elnevezésű, jegyespároknak szóló interaktív 
előadássorozatot. Azért mentünk el rá, mert a templomi 
szertartás „kötelező” eleme, de amint megérkeztünk, 
tudtuk, azért veszünk részt, mert ott a helyünk. Páros 
élménybeszámoló Mészáros Dorkától és Zsidró 
Dominiktől.

Dorka

Nekem talán az első benyomásom az egész hétvégével 
kapcsolatban az volt, hogy de jó végre kettesben lenni. 
Természetesen több párral együtt vettünk részt a 
programban, mégis úgy éreztem, most egymásra tudunk 

figyelni, csak mi ketten vagyunk a gondolatainkban. 

Az esküvő előtt mindenkinek van egy kép a fejében arról, mi 
is az a házasság. Egy papír, gyerekek, lakáshitel, közös 
kassza, célok, életút. Misi és Gergő viszont azt mutatta 
meg, mi rejtőzik a kép mögött, mit jelent valójában házasnak 
lenni. Két ember együttműködését, azt, hogy a másikat 
magam elé helyezem. Hogy karban tartom a kapcsolatot, 
odafigyelek a másik igényeire. Lesznek összezördülések, 
bántok és megbántanak, megbocsátok. Hogy mondhatok 
nemet a szüleimnek, mert nekem már saját családom van. 
Határokat húzhatok. A gyerekek mellett is szánok időt a 
másikra. Kimondom, ami bennem van, nem hagyatkozok 
arra, hogy Dominik esetleg gondolatolvasó – nem az. 
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Misi és Gergő csodálatos előadásait mindenkinek csak 
ajánlani tudom. A munkafüzet egy kincs, amit minden 
párnak kötelezően mellékelnék az eljegyzéshez. 
Nemcsak azért, mert segít jobban megismerni 
önmagunkat és a párunkat, de nagyon jó segítő eszköz is. 
Ha nehezebbre fordulnak a dolgok egy párkapcsolatban, 
csak fel kell csapni a füzeteket és onnan puskázni. A 
leírtak előhívják az érzéseket, amik a jegyes hétvége 
során átfutottak rajtunk, megerősödtek bennünk. 
Eszünkbe jut, hogy tennünk kell a kapcsolatunkért és, 

hogy mennyire szeretjük egymást. Minden házasságban 
vannak hullámvölgyek, de ez a munkafüzet a bizonyítéka 
annak, hogy megtaláltuk az igazi társunk, akivel együtt 
mehetünk neki minden viharnak. És ha bőrig ázunk, vagy 
belénk csap a villám, hát azt is együtt oldjuk meg.

mind az előadásokon jól éreztem magam. Nagyon sok 
m i n d e n t  m e g t u d t u n k  ö n m a g u n k r ó l  é s  a 
párkapcsolatunkról, amiket eddig nem is sejtettünk. Arra a 
következtetésre jutottunk, hogy általában jó a 
kommunikáció a kapcsolatunkban, viszont mindkettőnk 
számára akadtak olyan mondatok, gondolatok, amiket 
érdemes volt hallanunk. Azóta sokkal tudatosabban 
szeretjük egymást, ha ez lehetséges. 

Magát a házasságkötést, mint intézményt, én nem tartottam 
nélkülözhetetlennek, a szertartás, a lakodalom a világnak 
és a családnak szól, viszont az eskü fontosságára a jegyes 
hétvége alatt felhívták a figyelmem, és megértettem, hogy a 
házasság szempont jából  esszenciál is .  Az eskü 
ténylegesen kettőnk közt és Isten között köttetik, és senki 
nem veheti el tőlünk. 

Szintén fontos tanulság, hogy a házasság nem válik 
késszé, befejezetté az esküvel, minden egyes nap tennünk 
kell azért, hogy ez a kötelék ne roncsolódjon az idő által, 
neki kell veselkednünk, hogy őrizzük szerelmünk lángját. 
Ezt az embert próbáló, de csodálatos feladatot várom 
leginkább az életemben.

Zsédenyi Adrienn, Zséda szülővárosában tartotta Colorum című albumának bemutató koncertjét, melynek a református 
újtemplom adott otthont ma este. A sokszínű Colorum koncert egy teljesen új zenei anyag, klasszikus, barokk és operaáriák 
csendülnek fel benne, de saját dalaiból is elhozott néhányat. Az est során hallhattuk a hangszerek királynőjét, az orgonát, 
amelyen Teleki Miklós orgonaművész játszott, valamint  a Talamba ütőegyüttes is kísérte az énekesnőt.

– A műsor hangzása igazán egyedi lett. És hogy miért itt? Mert Pápán vannak a gyökereim, itt születtem, itt van a múltam. Mindig jó 
szívvel emlékszem vissza erre a „talajra”, sok erőt merítek belőle minden alkalommal. Nekem ez egy biztonság. S úgy érzem, 
ezzel, hogy itt mutatom be először a Colorumot, kicsit adok a városnak, a családomnak, az őseimnek. Ide hazajövök, bármikor, 
amikor csak érkezem. A nyugalom szigete. Nagyon sok emlékem van erről a kis barokk városról. Nemrégiben, húsvétkor voltunk 
itthon, s kisfiam is szeret Pápára jönni – mesélte a Pápa és Vidékének Zséda, aki kiemelte Pápával kapcsolatban: valami régi, 
valami új, valami örök, ez itt minden alkalommal átjárja a szívét.

Colorum a református újtemplomban

A Pápa Város Díszoklevelével kitüntetett énekesnőt a koncert előtt kérdeztük  új zenei anyaga kapcsán.

– Már régóta szerettem volna koncertezni a református templomban. Úgy gondolom, a hely akusztikája kiváló ehhez a 
koncerthez. Amikor felmerült, hogy a Talambával együtt dolgozzak, akkor elhatároztam, hogy Pápán mutatom be a lemezt. 
Ezúton szeretném Márkus Mihálynak és Szakács Gergelynek megköszönni a segítségét, akik tárt karokkal fogadtak minket – 
mondta az énekesnő, aki a 2022-es tervei kapcsán elárulta, szeretnék a Colorumot lemezre is felvenni, s több koncert is vár rá az 
idei évben.

Formabontó, hogy a Colorum koncert bemutatója nem a fővárosban lesz, hanem városunkban. Mint mondta, sokan kérdezték 
már tőle, hogy miért éppen Pápára esett a választása?

– A Colorumban a kicsit már megfakult emlékeket színezem újra. A Colorum fantázianév. A Colorum egy kicsit klasszikusabb 
hangvételű koncert, mint az eddigiek, hiszen olyan színek bújnak elő a hangszerekből, és én is a hangomnak olyan színét 
mutatom be, ami az elmúlt években ismert popdalokból kimaradt. Barokk áriák, jazz, bosszanova és néhány, erre a 
hangzásvilágra áthangszerelt, saját dal színesíti a palettát, magyar, latin, francia, olasz, és angol nyelven.

Babos Petra - Pápa és Vidéke közélet magazin

–  „Hol elmélyült és áhítatos, hol pezsgő, varázslatos színkavalkád, hol drámai erő!”  Ezt ígérte Zséda unikális előadása 
ajánlójában, mely merőben eltért a tőle megszokott pop- vagy jazzkoncertektől. És valóban így is volt, hiszen a Talamba 
fantasztikus hangszereivel, különleges fénytechnikájával és Zséda egyedi hangjával még jobban elmélyülhettek a zenei világban 
a református templomban jelen lévők.
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Holtmaros

- Először is, megteremtettem a világot…

A gyerekeket nagyon jó volt ismét látni, beszélgetni, 
játszani velük. Ugyanolyan felhőtlennek és játékosnak 
látom őket, mint az „itteni” gyerekeinket. A nagyobbacskák 
pedig jószívűek és okosak. Ez a gyermekotthon 
vezetőinek áldozatos munkája nélkül aligha lehetne így. 
Vannak sajnos nagyon nehéz gyermeksorsok, mint ahogy 
„itt” is, és a világon sok helyütt. A legfelemelőbb és 
számomra örök életre szóló élmény a Tulipán Öregek 
Otthonának (Tulipán Ház) felszentelése és egyben 
átadása volt. Több lelkipásztor is Isten áldását kérte az 
intézményre, köztük Szakács Gergely, pápai lelkész is. 

Amúgy  maga  az  épü le t  t e rvezése  egy  k i vá ló 
marosvásárhelyi építész, Gál József nevéhez köthető, 
akiről vacsora közben az is kiderült, hogy a református 
zenéhez és a hegedűhöz is mély kötődése van.

Persze nekünk a „mi lelkészünk”, Szakács Gergely Attila 
prédikációja is nagyon tetszett, amire lélekben már 
készültünk. Sajnos a tavaly ősziről lemaradtunk. A mostani 
igehirdetés tömören arról szólt, hogy Jézus az egyszerű 
halászembert, Simont munkatársává, „emberhalásszá” 
tette. Majd a későbbiekben Péternek nevezte el, 
kősziklának… Számomra az igehirdetés üzenete az volt, 
hogy egy hétköznapi ember is lehet Jézus munkatársa, ha 
Ő elküldi számára Szentlelkét, aki szívét-lelkét átformálja.

Vasárnapi programunk is nagyon szépre sikerült. A cikk 
elején is említett Bíró Sándor és kedves felesége, Júlia 
jóvoltából sokat megtudtunk a településről, a korábbi 
református lelkészekről és templomról is. Mint kiderült, 
utóbbi helyén egy Árpád-korabeli templom is állt, amit a 
templom falának előkerült freskója, egy keresztábrázolás is 
bizonyít. A templom udvarában helyet foglaló gyülekezeti 
háztól még a Rózsa patakához (nem elírás!) is le lehet 
sétálni, amely a települést Szászrégentől elválasztja, vagy 
pozitívabb megfogalmazásban, összeköti. A templomot 
amúgy egy alacsony almafasor választja el a lelkészlaktól, 
melynek termését pite formájában szerencsénk volt 
megkóstolni is. Kérdésemre, hogy miért ilyen alacsonyak a 
fák, a válasz az volt, hogy a lelkésznek ne kelljen létrára 
másznia. A humor tehát ismét kipipálva!

Végezetül egy Wass Albert idézettel szeretném zárni, amit 
szintén az említett gyülekezeti újságban olvastam és 
nagyon szépnek, mély értelműnek találok. Akár az 
autóvezetőink is mondhatták volna. :; „Álmodjatok csak, 
majd virrasztok én. Kárpátok orma, álmodó Maros-völgy (és 
drága Erdély, árva szép hazám!)  Köszönöm, hogy „ott” 
lehettem Veletek, Köztetek!

Kedves Olvasó!

A nagyon kedves és barátságos és közvet len 
magyarrégeni lelkész házaspár által ajándékba adott 
Szászrégen és vidéke c. gyülekezeti havilap utolsó oldala 
egy viccgyűjtemény, Humor mindenkinek címmel. Ebben 
olvastam az alábbi viccet: 

Messziről indulunk, válaszolhatná erre a pszichológus … 
Mint, ahogy mi is messziről indultunk… Közel 800 km a 
távolság Pápa és Holtmaros között. Ezt még úgyis komoly 
kihívás végigülni (és főként vezetni), ha történetesen olyan 
kényelmes járművel tudunk is menni, mint amelyet a 
Magyar Falu Program keretében számunkra biztosítottak. 

- Nos, akkor kezdje a legelején.

Bemegy a páciens a pszichológushoz, kényelembe 
helyezi magát a díványon. A terapeuta elkezdi a 
beszélgetést:

Gasparics Mónika

Annyi minden történt velünk ebben a négy napban, hogy 
egy tömörített útinapló is több oldalra rúgna. Kezdve azzal 
a történelmi úttal, földrajzi helyekkel, városokkal és 
falvakkal, amelyeken keresztül haladtunk, vagy éppen 
szálláshelyünk ablakából láthattunk: Nagyvárad, Király-
hágó, Tordai-hasadék, Marosvásárhely, Istenszéke, 
Marosvécs -hogy csak párat említsek a sok közül-  
valamint a Radnai-havasok és egyben a Keleti-Kárpátok 
legmagasabb csúcsa (2303 m), a Horthy Miklós-csúcs… 
Legutóbbi kb. 160 km-re volt tőlünk, de így is láthattuk, 
hogy még havas a teteje… Napokig tudnám hallgatni az 
élő történelemkönyv, Bartha József református 
lelkipásztor elbeszéléseit is a környék nevezetességeiről. 
Például az öregek otthona teraszáról is látható magas 
hegycsúcsokról… 
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Reméljük, hogy a város polgárainak örömét szolgálják azok a nagy 
koncertek, amelyek a Fő téren illetve a Március 15 téren felállított színpadon 
lesznek. 30Y, Bagossy Brothers, Kaláka, Grecsó Krisztián és a Csík zenekar 
néhány tagja, Alma zenekar. „Ínyencségnek” számíthat a Neumann Jazz 
Trió lemezbemutató koncertje, vagy Berkesi Alex basszusgitár koncertje az 
ótemplomban. 

Előadások, istentiszteletek, koncertek, gyülekezeti csoportok 
bemutatkozása is szerepel a programok között. Érdekesnek ígérkezik a 
Református Gimnázium programja, ahol robotika, rendhagyó fizikaóra, 3D-s 
nyomtatás és Bábozda is szerepel az „étlapon”. 

Javasoljuk, hogy tegyék szabaddá magukat a hétvégére, és vegyenek részt minél többen a Fesztivál programjain. 

A televízió idén a szombati koncertet fogja rögzíteni. A vasárnapi 
istentiszteleten pedig reméljük, hogy a Pápai Református Egyházmegye 
legtöbb gyülekezete részt vesz.

Nagyon fontos kiemelni, hogy a rendezvény fesztivál jellege miatt a programkínálat a választás kényszerét is magán hordozza. 
Mindent nem tudunk megnézni. Abban azonban biztosak vagyunk, hogy amin részt vesznek a résztvevők, azon jól fogják érezni 
magukat. 

A Miénk a Színpad programjain, ami a Tarczy iskola udvarán lesz, számos 
gyülekezeti csoport produkciója szerepel. 

ifj. Márkus Mihály

2022.július 1-3. Pápa, Belváros

2022. július 1-3. között Pápán rendezi meg a Dunántúli Református Egyházkerület a Református Egyházi Napok Dunántúl 
egyházi fesztivált. 

Református Egyházi Napok Dunántúli fesztivál (REND) 

3 napig 3-5000 résztvevőt várunk Pápára, hogy mi, dunántúli reformátusok együtt ünnepelhessünk. 

A rendezvény részletes programját megtalálják a www.rend.hu oldalon. 

ifj. Márkus Mihály

Épül az Édenkert Pápai 
Református Óvoda

Karácsonykor még csak a falak egy része készült el, azóta 
látványos a növekedés. Mára már tető alatt van az épület. 
A belső munkálatok során a vakolás, a padlófűtés 
csövezés megtörtént, és az aljzatbeton is elkészült. A 
gépészeti munkák haladnak, nemsokára a csempézés is 

megtörténik. Közben a gyermekjátszóudvaron is elkészült a 
térkövezés, a kinti WC helyiség. Az udvart mintegy 20 
méterrel hátrafelé megnöveltük, hogy a játékokkal ellátott 
terület mellett megfelelő füves rész is legyen a gyerme-
keknek a labdajátékokhoz. 

Az Egyházközség Elnöksége megkezdte az új óvoda 
működéséhez szükséges papírok előkészítését is, hogy 
minden zökkenőmentesen történhessen. 

Nagyon szeretnénk, ha 2022. szeptember 1-jével már az új 
épületben kezdhetné meg a nevelési évet a tavasszal 
örökös zöld óvoda címet elnyerő Édenkert Pápai Refor-
mátus Óvoda. Kérjük, hordozzák imádságban is óvodánk 
életét, az új óvoda elkészültét.

A Penny Martketbe ellátogatók nem tudják nem 
észrevenni, hogy kinőtt egy új épület az áruház 
vonalában. A Kovácsi Fal Kft kivitelezésében jó ütemben, 
a terveknek megfelelően halad az építkezés. 
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Anyakönyvi hírek 2021. 01 - 2022.  30.december április

Papp Ádám és Fehér Eszter fia, Levente; Varga Gábor és Jaaska Mairit lánya, 
Jázmin, Horváth Attila és Müller Sára fia, Olivér; Varga-Umbrich Károly és Szakács 
Lilla fia, Zétény; Ábrahám Ferenc és Berki Adrienn lánya, Anna; Szentmiklósi-
Nagy Kornél és Barati Piroska Julianna lánya, Luca; Teiszler László és Garabics 
Andrea fia, Noel.

Isten áldását kérjük a megkereszteltekre, hogy növekedjenek lélekben, Isten és emberek előtt! 
való kedvességben. 

A keresztség sákramentumában részesültek: 

Varga Gézáné  sz. Kovács Júlia (82), Császár Gyuláné  sz. Gáncs Ilona (91), Halász Gyuláné  sz. Mészáros Erzsébet 
(94), Bálint Sándor (73), Buzálné Szarka Julianna (84), Böröczky Gyuláné  sz. Kiss Katalin (71), Kiss Krisztián (39), 
Horváth Lászlóné sz. Sinkai Mária (66), Galambos Mártonné sz. Tóth Ilona (62), Polhammer 
Józsefné sz. Peizler Jolán (86), Pulay Kálmánné sz. Csigi Rózsa (73), Matyók Tibor (58), Dr. 
Kiss Zoltánné sz. Neupor Éva (82), Szép Antalné sz. Tompa Ilona (78), Szakács Kálmán (66), 
Csurgó Sándorné sz. Németh Erzsébet (86), Ambrus Ferencné sz. Takács Ilona (92), Legenyei 
Pintér Miklós (76), Knapp Dezsőné sz. Buzás Ida (94), Cseke Dezsőné sz. Varga Julianna (88), 
Fodor Zoltánné sz. Németh Teréz Katalin (62), Egyed Lászlóné sz. Burján Teréz (94).

Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló családokra, tudva, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, ha 
meghal is, örökké él! 

Eltemettük:

 

Jézus mondja:

Én vagyok a 
Feltámadás
 és az Élet! 

Házasságot kötöttek:

Kovács Imre és Heé Gabriella, Rosta Szabolcs és Varga Zsófia.

Isten áldását kérjük a fiatal párok életére, és szeretettel hívjuk őket alkalmainkra!

Kövy Rózsa

Kettős jubileum 

Fél évszázad nagy időnek számít az ember életében. 
Különösen a fiatalok szemében tűnhet idősnek egy 50 
éves ember. Bár van, aki ugyanolyan lendülettel éli 
mindennapjait, s látja el feladatait, mint 20 évvel ezelőtt. Ő 
a mi lelkészünk, aki már esperesünk is, ifj. Márkus Mihály. 
20 éve választotta meg lelkészének a pápai gyülekezet, és 
20 éve töretlen lelkesedéssel, hittel és fáradtságot nem 
ismerve végzi sokrétű munkáját. 

Április 24-én a vasárnapi istentisztelet keretében 
köszöntöttük a templomban és utána a gyülekezeti 
házban. Elsőként egyik legközelebbi munkatársa, 
Gyimóthy Lajos gondnok Pál apostol rómabeliekhez írt 
leveléből idézve köszönte meg a gyülekezeti élet 
felvirágoztatása érdekében végzett kitartó szolgálatát. 
Majd áldást kért további életére és családjára. 

A templomi köszöntéseket a gyülekezet kórusának áldó 
éneke, majd Szakács Gergely vezető lelkész imádsága 

zárta. 

Isten áldja és őrizze meg esperes urat, s hordozza tenyerén 
továbbra is!

Kerpel Péter presbiter, művésztanár az általa készített 
festményt adta át, melyen megtalálhatók esperes úr 
szolgálatának legfőbb helyei és a keresztyén élet 
szimbólumai. 

A gyülekezeti házban az ünnepelt Pápán töltött 
gyermekéveit idézte fel dr. Böröczky Zoltán, aki sok éven át 
volt főgondnoka a pápai eklézsiának. Ezután a Pápai 
Református Gimnázium nevében Baráth Julianna igazgató 
asszony, az Édenkert Református Óvoda részéről pedig 
Tunnerné Buzás Éva tolmácsolta a munkatársak 
jókívánságait. 

A szeretetvendégség során mindenkinek lehetősége nyílt 
köszönteni nagytiszteletű urat.
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Lelki-fizikai megújulás templomunkban

 

További örömünk, hogy az EEÖR-KP-1-2021/1-000451 azonosítószámú 
pályázatunkra 14.926.068.- Ft-t nyertünk. Saját forrásként sikerült ehhez 
gyülekezetünk tagjainak adományait hozzárendelni. Ezekből a forrásokból 
megvalósulhatott templomunk külső lépcsőjének teljes felújítása, és a lépcső 
alatti vízelvezető rendszer újbóli kiépítése. A lépcső több eleme megsüllyedt, 
erőteljesen megkopott az elmúlt évtizedekben. Az időjárás, az eső, hó, fagy 
nyomott hagyott rajta. A lépcső elbontása után derült ki, hogy téglára és 
homokra feküdtek fel a lépcsőfokok. Szükségessé vált, hogy teljes 
betonalapot kapjon a lépcső, amire a felújított és a használhatatlanná vált 
fokok helyére kerülő új kőelemek kerültek. A kőfaragó mesterek minden 
lépcsőfokot egyenként megmunkáltak, hogy pontosan illeszkedjenek a 
végleges helyükre. A felújított lépcső újabb ékessége lett templomunknak és a 
felület megmunkálásának köszönhetően csúszásgátlóvá is vált.

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben bevezettük a 2021-ben 
megjelent új református énekeskönyvet. A megújult énekeskönyv a 
megszokott zsoltárok, dicséretek mellett tartalmaz újabb és számunkra újnak 
ható énekeket. Külső megjelenésében is igényes, jó kézbe venni, 
belelapozni. Az idei év első hónapjaiban gyűjtést szerveztünk „Fogadj örökbe 
egy énekeskönyvet” címmel. Néhány hét alatt olyan sok adomány jött össze, 
hogy összesen 410 példányt tudtunk megvásárolni. Ebből 30-at a gyülekezeti 
házban használunk a hétközi alkalmakon, 380-at pedig a templom padjaira 
tettünk ki. így mindenki, aki jön istentiszteletre, már az új énekeskönyveket 
használhatja. Gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy idén húsvéttól 
vesszük birtokba az új énekeskönyveket, melyek már néhány hónapja lelki 
épülésünket szolgálják.

Szeretettel invitáljuk gyülekezetünk tagjait, hogy 
nézzék meg a felújított lépcsőt és egy-egy 
istentisztelet alkalmával bátran használják az új 
énekeskönyveket!

Szakács Gergely

Köszönjük a szakembernek a precíz, pontos 
munkát, a kedves testvéreknek az adományokat, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek pedig a pályázati 
támogatást. Mindezekért legyen Istené a dicsőség! 

A templom elektromos hálózatának egy részét sikerült megújítanunk a 
pályázati összegből és az adományokból. A világítást vezérlő főelosztó 
kapcsolótáblát kicserélték a szakemberek. A régi kapcsolótábla elavult és 
veszélyes volt, több kapcsoló elromlott, nem megfelelően működött. A mai 
előírásoknak nem felelt meg. Hiányzott az úgynevezett földszonda, ezt is 
elhelyezték a templom pincéjében. Ez az eszköz a földelésért felel. Ezen túl a 
szakemberek elvégezték a szükséges érintésvédelmi felülvizsgálatokat. 
Ezek a felújítások kívülről nem látszanak, nem tűnnek fel, szemben a megújult 
lépcsővel. Ez így is van jól. Ha az elektromos rendszer jól látja el feladatát, 
akkor észrevétlenül működik. Általában akkor tűnik fel, ha valami elromlott. 
Bízunk benne, hogy most hosszú évekre problémamentes lesz a templom 

elektromos hálózatának felújított része.

 

csütörtök 10:00 Baba-Mama kör           

csütörtök 18:00 Énekkari próba          

szerda 18:00 Felnőtt Bibliakör           

szombat 16:00 IFI óra                           

szerda 18:00 Immánuel kör            

szerda 10:00 Korban Gazdagok köre              

kedd 18:00 Forrás kör

Állandó heti gyülekezeti 

alkalmak

hétfő 18:00 Utazók kör (2 hetente)

vasárnap 10:00 istentisztelet 
(templom)

hétfő 11:00 Ép testben ép lélek 
csoport

hétfő 18:00 Mécses kör

vasárnap 10:00 gyermek istentisztelet

szerda 18:00 Bárka kör        

A heti alkalmaink a gyülekezeti házban 
vannak, a templomi alkalmakat 
külön jelezzük.

havonta 2 alkalommal Férfi Kör

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

hónap harmadik csütörtök 10:30 
Istentisztelet a Vörösmarty úti 
idősek otthonában.

Állandó havi gyülekezeti

alkalmak

hónap első kedd 16.30 Nőszövetségi 
Bibliaóra (Immánuel Közösségi 
Ház)

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



HONLAP ! HONLAP! HONLAP! HONLAP!

www.papareformatus.hu
GYÜLEKEZETÜNK HONLAPJA

Várjuk észrevételeiket, hozzáaszólásaikat, 
megjegyzéseiket! Keressék fel!
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Köszönetet mondunk minden testvérünk 
adományáért, amellyel támogatta gyülekezetünk 

életét, szolgálatát. 

Református Eklézsia Alapítvány: OTP Bank  11748045-20017204-00000000

Befizetési, támogatási  lehetőségek, számlaszámok

Gyülekezeti számlaszám: Raiffeisen Bank 12085004-00102657-00100002

Az önkéntes egyházfenntartói járulék egy összegben való 
kifizetése egyre nagyobb terhet jelent mindenkinek. Ezért 
javasoljuk, hogy akinek van rá lehetősége, bankszámlájáról 
állandó megbízással havi rendszeres átutalásként fizesse 
támogatását. Így testvérünknek sem megterhelő jövedelmének 
havi 1 %-nyi összegét átutalni, mi pedig folyamatosan 
megkapjuk az átutalt támogatást. A gyülekezeti számla, amelyre 
megbízását megadhatja:

Kérjük közleményként írja fel nevét, címét és az 
EFJ rövidítést. Köszönjük.

Apró segítség az Egyházfenntartás befizetésében!

Raiffeisen Bank:  12085004-00102657-
00100002. 

E-mail: info@papareformatus.hu

A Lelkészi Hivatal nyitva tartása:

Csütörtök: 9:00-12:00 és 17:00-18:00 
Kedd, Szerda, Péntek: 9:00-12:00

Vasárnap: Istentisztelet után közvetlenül
Tel: 89/324-415 

Lapunkat ingyenesen terjesztjük református családjainknak. Bekerülési ár kb. 200 Ft. 

Grafika: WEB  Szerkesztés: Kopeczky Péter 

Kiadja a Pápai Református Egyházközség Felelős kiadó: Szakács Gergely lelkipásztor

Készült a Kapitális nyomdában 900 példányban. 

Írták:  Babos Petra, Böröczky Borbála, Farkas Gergely, Gasparics Mónika, Kis Péter, Kövy Rózsa, Mayerné Pátkai 

Tünde, Mészáros Dorka, ifj. Márkus Mihály, Szakács Gergely, Tunnerné Buzás Éva, Zsidró Dominik. 

A költségekre adományokat elfogadunk.

Felhívás!

Tisztelettel kérjük kedves testvéreinket, hogy személyi 
adataik változásáról (különösen is a lakcím változásról) 
mihelyt módjukban áll, értesítsék a Lelkészi Hivatalt, hogy 
a  vá l tozásoka t  á tveze thes sük  gyü lekeze tünk 
nyilvántartásába is. 

Köszönjük.

A Szentlélek kiáradásával 
gazdagodó, boldog pünkösdi 
ü n n e p e k e t  k í v á n u n k  a 
gyülekezet minden tagjának.

Nyári alkalmak

Június 5. Pünkösdvasárnap     10:00 

Június  6. Pünkösdhétfő            10:00  

Június 12. vasárnap            10:00        

Június 23-26. csütörtök-vasárnap        
Férfi-fiú tábor Reziben

 ünnepi úrvacsorás istentisztelet 
Novotni László Máté legátus 
szolgálatával

Július 1-3.  péntek-vasárnap       
REND (Református Egyházi Napok 
Dunántúl) Pápán        

 ünnepi úrvacsorás istentisztelet, 
konfirmáció 

 Hittanos tanévzáró istentisztelet és 
családi nap

 Hittanos tanévnyitó istentisztelet

 Ökumenikus nap a Szent József 
kápolna udvarán

Augusztus 15-21. hétfő-péntek
 Mécsestartók gyülekezeti családos 

tábor Felsőtárkányban

Június 6. Pünkösdhétfő    15:00-18:00

Szeptember 11. vasárnap           10:00


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

