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2007. december
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.“
Zak 9,9

Advent Lásku chcem a nie obete,
poznanie Boha viac ako zápaly.“ (Oz 6,6)
Celé dielo Ježiša Krista stojí
pod službou Božieho milosrdenstva. Jeho príchod celá
jeho služba, Jeho obeť na
kríži sú dôkazom toho, že
Boh sa rozhodol pre nezaslúženú, zo strany adresáta
ničím nepodmienenú lásku
voči nám. Boh sa k nám
skláňa s láskavým srdcom.
Kristovo konanie je však zároveň príkladom toho, že
Boh si praje lásku:
„Lásku chcem a nie obete,
poznanie Boha viac ako zápaly.“ Oz 6,6 (folyt. a 2old)
A tartalomból:
- Adventi gondolatok szlovákul
- Adventi programok
- Mit használ az egyháznak?
- Identitás, gyülekezeti identitás
- A Temető koncepcióról
Hirdetések:
– új temető szabályozás készül
– Szeretettel várjuk családjaikat a hó első vasárnapi
Istentiszteletre, ahol a gyermekekkel külön foglalkozunk!

Mit használ az egyház- Identitás - gyülekezeti
identitás
nak?
Mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt
vall?(Mt 16,26a)
Jézus Krisztus tette ezt a
kérdést a követésére szegődő és kívánkozó tanítványok, az évszázadokon át
földi utakon vándorló egyház tarisznyájába. Mégsem
lett belőle útközben szent,
mégis élettelen ereklye,
vagy éppen csodált és magasztos, ám érinthetetlen
bölcsesség. Maradt iránytű,
napkeleti csillagtérkép, amelyet kézbe kell venni, ha látni akarjuk a Mestert, és meg
akarjuk határozni tulajdon
helyünket.(folytatás 3. oldalon)

Bizonyára hallottuk már ezt
a kissé idegennek tűnő szót,
de ma már, mint az unió tagországában élőknek ezzel is
meg kell barátkoznunk. Önazonosságtudat! - azt hiszem ha ezt a változatot kellene megmagyaráznunk ismét bajban lennénk. Ha pedig tovább megyünk, és a
gyülekezeti, keresztyén megfelelőjét próbáljuk megmagyarázni akkor sincs könynyebb dolgunk. Mégis fontos, hogy értsük, hiszen ha
nem, akkor saját magunkról
tudunk egy fontos ismérvvel kevesebbet. (folyt. a 2.
oldalon)

A temető koncepcióról
A koncepció receptje: végy
két temetőt, alkoss benne
rendet, tervezd meg a parcellákat, alakíts ki benne
sétáló helyeket, mindezt a
helyi építészeti és néprajzi
szokásokkal megfűszerezve.
Ha mindezt jól előkészítetted
(folyt

a 2. oldalon)
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Identitás - gyülekezeti
identitás
(folytatás)
„Madarat tolláról, embert barátjáról!” - mondja a közmondás. Ez azt jelenti, hogy
hogyan látnak engem, minket mások. Az identitás, pedig azt jelenti, amit én magam fogalmazok meg saját
magamról. Amit fontosnak
vélek, és magamról mutatom meg a külvilágnak.

(maszk)

Identitás -összetartozás

Ezzel nyilván akaratlanul is
hatással vagyok rá, azaz formálója vagyok szűk környezetemnek. Így-vagy úgy, de
bizonyosan. Ezért nagyon
fontos, hogy tudjam ki vagyok, és milyen az identitásom. Hiszen, ha értékes alkotóeleme akarok lenni környezetemnek, akkor fontos,
hogy tudjak rá hatni. Így van
ez a gyülekezeti identitással
is. Ha azt szeretném, hogy az
egyházközség, melynek tagja
vagyok fontos, és meghatározó érték legyen az adott
város közösségében, akkor
nekem, az egyénnek is értékadónak kell lennem. Természetesen ezt csak akkor tu-
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dom teljesíteni, ha élő
kapcsolatban állok Jézus
Krisztussal. Hiszen keresztyénnek lenni azt jelenti,
Krisztus követőként élni.
Életemet az ő tanítása, mentalitása, útmutatása alapján
kell élni. Mindezt, csak az
Újszövetség rendszeres, hittel való tanulmányozása során, és élő közösségbe tartozás alapján élhetem meg.
Ha ez nem sikerül, értékadásról nem beszélhetünk a
fentiek értelmében. S ennek
hiányában, a hasznos gyülekezeti identitást sem lehet
megfogalmazni. SzA
______________________
A temető koncepcióról
(folytatás) és feldolgoztad,
lesz két régi-új temetője a
városnak, melyben kellemes
lesz időt eltölteni, sétálni,
gondolkodni, merengeni az
elmúláson, meditálni a folytatásról. A garantált siker
abban mérhető, hogy az életterünk kibővül, s oda is ahová esetleg nehezen, vagy
egyáltalán nem megyünk el,
a recept valóraváltása után
szívesen elmegyünk egy kis
emlékezésre, egy kis kikapcsolódásra a hétköznapok
forgatagából. Támogassuk
új ötleteinkkel, munkánkkal
ennek a közös tervnek a
megvalósítását! A program
nemsokára nyilvánossá válik, és véleményezhető lesz.
Használjuk ki a lehetőséget
és kreativitásunkat.

Advent

(folytatás)
To má byť náš základný postoj
k Bohu a ľuďom. Pán Ježiš
Kristus si praje naše skláňanie k
ľuďom našej doby ako výraz
lásky k Nemu. Môžeme to pozrieť v Matúšovom evanjeliu 25,
40 nasledovne: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mňe ste urobili.“ Kristus vyjadruje v blahoslavenstve večnú hodnotu milosrdnej lásky. Oslavuje ju a dáva nám ako významný znak našého kresťanského života. Ponúka ju ako cestu životom v Jeho mene. Ako Jeho cestu k ľuďom súčasnosti, aby Ho spoznali ako svojho Spasiteľa. Posiela nás na cestu za človekom
dnešnej doby so srdcom naplneným láskou, aby čím viacerí
spoznali Jeho záujem o človeka.
Boh si praje, aby svet spoznal,
že bez lásky nemôžeme žiť. Zároveň si praje, aby aj ľudia našej doby žili vierou v Jeho láske
a slúžili svetu vedení týmto základným Božím programom pre
svet od Kristovej smrti a vzkriesenia. A nakoniec zostáva najdôležitejšia otázka: Ako budeme chápať túto lásku, túto spoločnú cestu? Je tá láska pre nás
hlavným cieľom? Áno, mala by
byť hlavným cieľom a znakom,
cirkvou Ježiša Krista! Buďme,
drahé sestry a drahí bratia, takouto cirkvou! Buďme naďalej
cirkvou lásky Ježiša Krista!
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Mit használ az egyház- maink lesznek, szűkösek az mondás célja sem lehet
nak? (folytatás az 1.oldalról) anyagiak, kevesebbre telik más, mint hogy meg kell
Ordass püspök saját nemzedékének így prédikált erről
ötven esztendővel ezelőtt:
„Mit árthat az embernek, ha
az egész világot elveszti is,
de megnyeri a maga lelkét?”
Világos helyzetkép a követés
lehetőségéről egy hitvalló
szájából a szélsőbaloldali
diktatúra idején. Aztán a
rendszerváltozás újraírta a
viszonyokat és a reményeket,
s egy újabb nemzedék lelkesen vethette bele magát az
újra megnyíló lehetőségekbe,
hogy megnyerje a korábban
elvesztett világot, és ismét
felépítse mindazt, ami csak
lehetséges – sokszor éppen
arra gondolva, hogy minden
úgy legyen, ahogyan régen
volt. S miről beszélünk manapság? Igyekszünk szembenézni a valósággal: hogy
Európa életében végérvényesen lezárult az egyháznak
széles világi teret nyújtó,
1700 éven átívelő nagy konstantini korszak, hogy olvadnak a reformáció korát
követő újkori népegyházak –
egyszóval azt látjuk egyre
világosabban, hogy miként
veszítjük el a világot, milyen
területekről kell lemondani
és visszavonulni, milyen feladatokat nem vállalhatunk a
jövőben? Ésszerűsítést írunk
minden papír tetejére, mert
megkerülhetetlen
valóság,
hogy kihasználatlan templo-

erőben, energiában. De mit
használ az egyháznak, ha
az egész világot elveszti is,
lelkében pedig kárt vall?!
Jézus is azt mondja: szükséges elveszteni és szükséges nyerni is – nekünk
viszont azt szükséges helyesen felmérni, hogy mit
szükséges elveszteni és mit
szükséges megnyerni. Újra
és újra elő kell venni az
iránytűt a tarisznyából, újra
és újra eszerint kell dönteni.
Még akkor is, ha azt mutatja: el kell vesztenünk megszokott viselkedés formáinkat, kísértő kényelmünket,
akár kétezer évre alapozott
öntudatunkat is. Nem álmodhatjuk magunkat minden kérdésben szakértőnek,
s nem kívánhatjuk minden
idegszálunkkal, hogy a
győztesek, vagy akár csak a
mindig jól járók oldalára
kerüljünk, mert az egyház
helye nem a világot megnyerő győztesek oldalán
van. S talán szükség lehet
arra is, hogy újragondoljunk
megszokott
struktúrákat,
egyházszervezeti felépítésünket, anyagi elosztásunkat
a mai útviszonyoknak megfelelő követéshez. Ugyanakkor jól kell látnunk és
akarnunk azt is, amit szükséges megnyerni. Mindenekelőtt a lelket – hiszen
még az elvesztés, a le-

erősíteni, épen kell tartani,
„meg kell nyerni” a lelkünket. Az egyház, a Krisztust
követő emberek célja nem lehet más. Ahogyan Klaus
Douglass írja más szavakkal
széles körben ismert könyvében, Az új reformációban:
az egyháznak elsősorban az
Isten-kérdésben kell kompetensnek lennie. Krisztusnak ez az igéje, a tanítványi
életnek ez az iránytűje ugyanis mindenekelőtt a Krisztuskövetésről szól. Az egyháznak pedig a legmélyebb és
megingathatatlan meggyőződése kell, hogy legyen, hogy
a követésről szóló jézusi ige
ma is teljes mértékben releváns – az egyházban és a
külvilágban egyaránt. Az
egyház ugyanis csak Krisztussal nyerheti meg a világot.
A tanítványok és egyházunk számára tehát sohasem – így ma sem – válhat a
kötelezőn felüli gyakorlattá, amit Luther így foglalt
össze: „mindenkinek a másik számára mintegy Krisztussá kell lennie”. Legyen
az egyház agapé – a másikért élő szeretet, legyen aletheia – hamisítatlan igazság, legyen dikaioszüné – igazságos közösség. Tudjon
áldozatot hozni, s ne bántódjon meg rajta, ha a világ
szemében nem tud nagyobbá lenni Mesterénél.
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Legyen világosság – világ- oslovený množnom čísle.
nak világa, fényt adó lám- Ozaj spoň na jeden deň sa
pással hívogató jelzőfény az
polepšíme iste?!?
úton levőknek a menyegzői
Ako vyvolení ešte!
kapu előtt. Legyen a SzentJuraj Dolnozemský,
lélek gyümölcsöskertje, jóízű
Slovenský
Komlóš, 2007
gyümölccsel rogyásig terhelt
szőlővessző. Mit használ ugyanis az egyháznak akármiféle jövőkép és stratégia,
válságkezelési és kilábalási
tervezet, és mit használ, ha
szándékai szerint elveszti
vagy akár megnyeri a világot, lelkében azonban kárt
vall?
Dr Korányi András Temetői anziksz
Sétálok a temetőben. Nézem a sírokat, s gondolaVianoce !?!
taim akaratlanul is a múltba
kalandoznak vissza. Néhány
Človek si
éve még szemlesütve jártam
dobre želá
ezeken az ösvényeken. Széa vôkol seba!
gyelltem magam mindanyRadosť chce!
nyiunk helyett, hogy menyDošli túžbami plné
nyire elhanyagolt ez a hely.
Vianoce!
Térdig, néhol nyakig érő
Dievčica
száradó gaz, keveredve a
za zajtrajški
többéves avarral. Az évtizetrkoce!
dek alatt elszaporodott orgona és lícium dzsungele a
O láske sa
legelszántabb látogatókat is
žiaľ
elzárta néhány régebbi síriba povrchne
helytől. Sok parcellában a
hovorí!
szemétdombok eltakarták a
Vetrík studení
síremlékeket. Ez a senkinek
nad snehom
nem tetsző állapot uralta
ševelí!
régóta a temetőt. Bosszantó
Túžbami
volt, hogy pár emberen kíspája diaľamy!
vül mindenki a csodára várt.
To čas sa borí
Hisztérikusan lázadtak a
s obrami!
rendetlen temetők miatt, de
A my ľudia- Bože!
senki sem érezte a megolNa počesť sviatkam
dást. Aztán megindult a
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változás. Összefogtak a tettre
kész emberek, és példaadó
munkájukkal meggyőzték a
többieket is, hogy közös
erővel meg tudjuk csinálni a
„csodát.”. A sok munkának
meglett az eredménye. Ma
már, mondhatni egy igazán
kellemes parkban nyugszanak szeretteink. De mindnyájan tudjuk, hogy még nem
lehetünk elégedettek. Az eddig elvégzett feladatainkra,
joggal lehetünk büszkék, de
nem dőlhetünk hátra a foteljainkban. Még rengeteg a
tennivalónk. Tovább kell haladnunk a megkezdett úton,
hogy méltó helyre hajtsák le
fejüket a földi létben megfáradt embertársaink.
Ferenczi Géza

Ezúton is hálás köszönet
mindenkinek, aki fáradozását, anyagi javait nem kímélve részt vett a temető takarításokban.
Veselé vianoce a šťastný
nový rok!
Békés karácsonyt és boldog
új évet!
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(Szlovákiai Evangélikus Egyház). Végül, de nem utolsósorvolajú tam, kde v nedeľu ban köszönjük mindenkinek a
süteményeket és a személyes
Oznamujeme čitateľom po predtým nechýbala sloven- munkát, segítséget!

Krátke správy o Slo- vali! Do viac ako dvestovenských bohoslužbách ročného kostola. Zvony Vás
dlhej prestávke, že sa opäť
konajú slovenské služby Božie.V nedeľu predpoludním o
pol deviatej (v Slovenskom
Komlóši!), ktoré budú prebiehať v kostole alebo v cirkevnej modlitebnici. Nový
pán farár Attila Spišák, zvolený na čelo cirkvy ako dvojjazyčný, ovláda okrem madarčiny aj slovenský jazyk.
Je ochotný vyhovieť nárokom Komlóšanov, teda odbavovať bohoslužby po slovensky! Veríme, že mnohí sa
budú snažiť zúčastniť sa a
prejdú na služby Božie, ktoré
budú prebiehať v reči našich
predkov. Rozprúdi sa tak cirkevný život aj v slovenských
rodinách, do ktorých sa takto
vráti slovenčina. Oznamujeme veriacim, že na bohoslužbách na miesto Tranosciusa sa používajú
nové
Spevníky, vytlačené na Slovensku, ktoré sme dostali od
pána generálneho biskupa
Miloša Klátika. Spevníky si
môžete pri vchode bez problémov vypožičať a po skončení bohoslužieb vrátite späť.
Je aj môžnosť zakúpenia nového Spevníka. Adventom sa
začal nový cirkevný rok. Ponúkanými možnosťami dajte
úctu aj cez jazyk svojim horlivým predkom. Vráťte sa
tam, kde oni tak radi chodie-

čina.

Az Egyházközség presbitériuma
V mene cirkevníkov, JD

_______________________
Rendhagyó történet karácsonyra: AZ OKOS ÁCS-ról

Ami az iktatás után
kimaradt...
Gyülekezetünkben október 6án nagy ünnep volt. Szlovák és
magyar püspök közreműködésével Ribár János esperes úr
beiktatta gyülekezeti szolgálatba Szpisák Attila evangélikus lelkészt. Az ünnepség után
a szlovák iskolában állófogadást rendezett közösségünk,
mely nem jöhetett volna létre a
sok jókedvű adakozó és támogató segítsége nélkül!
Ezzel a rövid kis írással nekik
szeretnénk megköszönni a támogatást. Köszönjük az alábbi
cégek, magánszemélyek, szervezetek támogatását:
Nyíri Pékség, Mit-Gyúr Pékség, Kofola Rt. Hungary, Bpest, Aranka Virágbolt, Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda, Lancsa
Pálné,Vitamin Plusz Kft, Hódmezővásárhely,
Evangélikus
Egyházi Szeretetotthon, Evangélikus Egyházi Óvoda, Benyó
Pál, Kornseé István, Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku,

Két testvér, aki egymás mellett
élt és gazdálkodott, összeveszett.
Ez volt az első komoly összetűzésük negyven év alatt, amióta
egymás mellett dolgoztak. Az egész dolog egy apró félreértéssel kezdődött, mely veszekedésbe torkollott. Összeszólalkoztak,
és ezután néhány hét csend következett. Egy reggel valaki
bekopogtatott az egyik testvérhez. Egy ács volt. Munkát keresett. „A testvérem patakot épített közénk. Talán azért tette,
hogy feldühítsen, de én megmutatom neki. Látod azt a farakást
a pajta mellett? Azt akarom,
hogy állíts fel nekem oda egy
magas kerítést, hogy soha többé
ne lássam sem a telkét, sem az
arcát.”Az ács egész nap keményen dolgozott. Amikor a gazda
napnyugtára visszatért, éppen
befejezte a munkáját. Nagy csodálkozására nem állt ott semmiféle kerítés, hanem egy híd.
Egy híd, amely összekötötte a
patak mindkét partját. A szomszéd, a gazda öccse pedig, kinyújtott karral haladt át a hídon. „Igaz barát vagy, mivel
annak ellenére, amiket mondtam neked és tettem veled, felépítetted ezt a hidat.” A két
testvér kezet fogott egymással.
„Szívesen maradnék,” – válaszolta az ács, „de még sok ilyen
hidat kell felépítenem.”
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Gyülekezeti örömeink
„Isten van veled mindenben
amit cselekszel.” 1Móz 21,22

Hálát adunk Istennek a
gondoskodásért
Ez évben is sok színes programot élhettünk meg együtt.
Reméljük, hogy jövőre folytathatjuk, vagy újrakezdhetjük valamennyit. Az újszerű
gyülekezeti alkalmak, mint a
húsvéti hajnali istentisztelet,
a nyári kirándulások, adventi
gyertyagyújtás, karácsonyi
ráhangoló, ifjúsági alkalmak,
-mindről elmondható, hogy
szintén eredményesek voltak.
Éppen ezért sokat köszönhetünk mennyei Atyánk áldó
kezének, mely segítségével
mindezek az alkalmak létrejöhettek, megvalósultak, és
a benne megélt közösség
mindannyiunk számára sokat
adhatott.
Gyülekezeti fájdalmaink
„Ki mondhatja: tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok,
nincs vétkem?”
Péld 20,9

Az öröm mellett szólni kell a
szomorú dolgokról is. Sajnos
még mindig nagyon kevesen
vagyunk. Ez azért rossz,
mert nehéz így megélni a közösség gondoskodását, örömeit. Felelősséggel kell lennünk az adott lehetőségeink
iránt. 2006-ban Isten kegyelméből újraindíthattuk gyülekezetünket. Kérdés, hogy
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vajon mindenki akinek ez
számít él-e a lehetőséggel?
Erősítsük ezért a jövő esztendőben minél több személyes jelenléttel, aktivitásunkkal ezt a közösséget!

Gyülekeztetünkben
történt 2007-ban

Gyülekezetünkben kértek
házasságukra áldást 2007ben.
Szövő Éva és Szabó Attila,
Sallai Judit és Újvári László.

Az Úr kegyelme legyen velük!

Keresztségben részesültek
„Isten gyermekeinek neveznek minket és azok is vagyunk.“
1 Jn 3. 1

Gyermekek:
Antal Ildikó, Kassai Alex
László, Kassai Gina Mária,
Lopuch Márton, JezsenszkyPaulovics Milán, Lopusni Zoltán, Kojnok Dóra, Molnár
Gyöngyi Tünde, Stirbicz Norman, Szatmári Regina, Molnár
Nikolett, Molnár Zsolt, Lehoczki Bálint, Szabó Natália,
Kojnok Tamás, Kojnok Vivien, Újvári László Noel, Libor
Angelika Zsuzsanna, Dávid
Kende, Zalavári Miklós Gábor.
Idén konfirmáltak:
Antal Ildikó, Áldorfai Gergő,
Benyó Pál, Bódi Árpád, Csete
Evelin, Ferenczi Ágnes, Ferenczi Géza, Kojnok Dóra, Kovács Lehel, Krcsméri István,
Lopusni Zoltán, Malya Kitti,
Molnár Gyöngyi, Varga Beáta,
Varga Norbert.
„A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt.“ Fil
4,5

(illusztráció)

A örök élet reménységével
búcsúztunk
„Ahogyan hiszünk, hogy Jézus
meghalt és feltámadt, úgy bizonyos az is, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.“ 1 Thessz 4. 14
Misecska Pál 85, Lóczi Jánosné
92, Motyovszki Mátyás 88, Major János 66, Orbán Pálné 78,
Varagya Józsefné 78, Hovorka
Györgyné 92, Keszeli Károly 30,
Pipís Jánosné 95, Benyó István
János 60, Lipták Mihályné 94,
Grozár Ilona 92, Karkus Pálné
90, Koppány Jánosné 82, Korim
Pálné 83, Vámos Istvánné 79,
Matajsz János, Vladár István
79, Gyúrós Pál 56, Gyúrós Jánosné 81, Puskely György, Szincsok Pálné 92, Lóczi Pálné 83,
Gyivicsan Pálné 65, Tuska
Pálné 80, Árgyelán György 88,
Garai Pál 81.

Evangélikus újság, Advent 2007.

Pályázat
Kedves Ifjúság!
Az Evangélikus Egyházi
Szeretetotthon pályázatot írt
ki LOGÓ megalkotása ügyében. Pályázni lehet olyan
munkával, amely tartalmazza
az evangélikus segítő szándékot, és jól kifejezi az evangélikus diakónia arculatát. A
nyertes LOGÓ lesz az, amely
felkerül a szeretetotthon gépjárműveire, és az ott dolgozó
személyzet munkaruhájára,
az intézmény honlapjára és
céges papírjaira.
A pályázat nyertese 10.000
Ft könyvutalványt nyerhet.
Személyenként csak egy pályamunkával lehet pályázni.
Beadási határidő: 2007.
február 15. A nyertes pályamunka bemutatása a böjti újságban lesz. Info és beküldési cím:
totkomlos@lutheran.hu

Mikulásünnep az Egyházi Óvodában
Óvodánkba minden évben ellátogat a jóságos, kedves
Mikulás. Gyermekeink láza-

san készülnek a fogadására.
Mind a három csoport rövid

Gyermek oldal

7. oldal

kis műsorral köszönti Őt.
Verseket mondanak és énekelnek neki. A nagycsoportosok szlovák verssel és énekkel is kedveskedtek a
Mikulás bácsinak. Az apróságok kíváncsian lesték, tetszik-e a produkciójuk a
Nagyszakállúnak. Örömmel
vették, amikor a Mikulás Karácsonyi ráhangoló
megtapsolta és megdicsérte
őket. Néhányan kissé bátor- Kreatív foglalkozás
A mindenki karácsonya ünnepséghez kapcsolódva, kreativ foglalkozást tartottunk a
gyülekezeti termünkben. Az
alkalom sikerét annál mi sem
bizonyítja jobban, hogy minden eszköz elfogyott, de addig is folyamatosan dolgoztalanul közelítettek felé, de tak az apró kezek. Ollóztak,
a csomagok osztásánál min- hajtogattak, illesztgettek, radenki feloldódott. Az idén gasztottak. Mindenki valami
nagyon sok szép játékot ho- kedveset akart készíteni csazott óvodásainknak a Mi- ládja karácsonyfájára. A végkulás. Hatalmas volt az ö- eredmény azt bizonyítja,
röm és az érdeklődés, ami- hogy az igyekezet sikerült. A
kor meglátták a sok-sok foglalkozásról sok boldog
játékot. Megköszönték az gyerkőc indult haza családja
ajándékokat és énekszóval társaságában, büszkén horelköszöntek a jószívű öreg- dozva az elkészített ajándétől annak reményében, hogy kot. Isten áldja a szorgalmas
jövőre ismét meglátogatja kicsi kezeket, és az örömüőket. Ezután mindenki a sa- ket.
ját csoportjába vonult és
nagy izgalommal csomagolta ki az új játékokat. Vidáman és szeretetben telt el a
délelőtt, öröm volt látni a
boldog gyermekarcokat!
Ők Isten ajándékai.
Viplak Lászlóné
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8. oldal

Adventi - karácsonyi 2008.
- jan. 01. 8.30 Novoročné
programok:

Tisztelt Olvasónk!
Kedves Gyülekezeti
tagunk!

služby Božie s Večerou Pá-dec. 21. Óvodások műsora novou,
-10.00 Újévi ünnepi isten- Békés, boldog karácsonyt
a Szeretetotthonban
tisztelet, úrv.
és Istentől megáldott
Minden
alkalmunkra
szeSzenteste
örömteli új esztendőt kíván
retettel
várjuk!
- dec. 24. 13.30 h ünnepi isÖnnek és családjának a
tentisztelet, Szeretetotthon
Tótkomlósi Evangélikus
- dec. 24. 15.00 h karácsony
Egyházközség
esti ünnepi istentisztelet
presbitériuma!
Mezőhegyes
- dec. 24. 17.00 h karácsony
000
esti ünnepi istentisztelet
Tótkomlós, az ifjúság műVianoce plné lásky,
sorával
a Bohom požehnaný Nový
rok
Karácsony I. Napja
Rozlúčka rokom 2007.
praje Vám, a Vašej rodine:
- dec. 25. 8.30 h Vianočné
presbyterstvo
služby Božie s VP, Slov.K.
Lúčime sa
Komlóšského evanjelického
- dec. 25. 10.00 h karácsonyi,
– s tebou!
a.v. cirkevného zboru!
ünnepi istentisztelet, úrv.TK
Veď sme ťa
- dec. 25. 13.30 h Vianočné
prežili!
Ízelítő 2008. évi januári
služby Božie, Pitvaroš
februári programokból:
- dec. 25. 15.00 h karácsonyi,
Joj v cintoríne
ünnepi istentisztelet, úrv.
koľkých známych
- jan. 20-22-ig Ökumenikus
Szeretetotthon, Tótkomlós
nám už pokrili
imahét, minden este 17.00 h
mohyli!
más felekezetnél, baptista,
Karácsony II. Napja
római katolikus, református
- dec. 26. 8.30 h Vianočné
Čas sledujeme
és evangélikus gyülekezetekslužby Božie s VP, Slov.K.
my ešte
nél
- dec. 26. 10.00 h karácsonyi,
Božími nádejami plny!
ünnepi istentisztelet, úrv.TK
- február 02. 9.00 h kreatív
V diaľave
foglalkozás gyermekeknek,
Utolsó vasárnap
brehy podmýjaju
családoknak
- dec. 30. a vasárnapi rend
hrozive vlny!
szerint
Címünk: 5940 Tótkomlós,
Juraj Dolnozemský,
Luther u. 1.
Slovenský Komlóš 2007
Ó-év estéje
tel, fax: 68/460-820
- dec. 31. 17.00 h Óévbútotkomlos@lutheran.hu
csúztató istentisztelet Tótk. Kiadja: Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség

Számlaszám:53300074-17000019

