
A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA

2016/4

 Az ünnep közeledtével sokan várják 
haza távol dolgozó, más településen, idegen 
országban élő szeretteiket. Sokan vannak, akik 
ilyenkor érkeznek haza, s ha már ritka is az a 
pillanat, amikor körülülik az asztalt, ilyenkor 
azért megtörténik. Sokan várnak, sokakra 
várunk. 
 Akinek nincs távol élő családtagja, 
az is vár. Várja, hogy a közelben élők 
meglátogassák, mert az ünnepi találkozás 
mégis kicsit más. Készülünk az együttlétekre, 
kiváltképpen ha előre bejelentette valaki az 
érkezését, a jövetelét. 
 Zakariás próféta is egy bejelentést 
tesz, amikor azt írja örvendj nagyon, Sion 
leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod 
érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, 
alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán 
(Zak 9,9). Az ige előrevetíti, hogy jönni fog 
valaki. A virágvasárnap próféciája ez az 
igevers, amelyben a próféta sok évszázaddal 
Krisztus jeruzsálemi bevonulása előtt 
előrevetíti, hogy az Úr szamárcsikón érkezik. 
De most, amikor az adventi időszakban 
vagyunk, ugyanilyen időszerűséggel szól az 
ige, és szólít fel bennünket: királyod érkezik 
hozzád. A királyok Királya és uraknak Ura 
érkezik. Micsoda bejelentése ez az Istennek! 
 Az a király, akiről Zakariás szól, az 
Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, akiről 
évezredeken keresztül ígéretek hangzottak 
el, de amely ígéretek kétezer évvel ezelőtt 
beteljesedtek. Ez a király elérkezett. Immár 
nem ígérete az Istennek, hanem beteljesedett 

Haluszka Rózsa 
A karácsonyi ajtó

Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót
hosszú estéken remegve lestem -
Vártam nyílását, azon a sok-sok

felejthetetlen
szép gyermekkori karácsonyesten.

Kipirult arccal, dobogó szívvel,
úgy vártam, mikor fordul a zárja,
mikor tárul fel s mikor ragyog fel

a titok fája.
Ó, hogy csábított minden kis ága!

Rég volt ... azóta évek repültek
és messziről int már az öregség,

s azt veszem észre, felnőtt vén gyerek
- ez már nem emlék -

a karácsonyi ajtót lesem még.

Ó, de már többet tudok azóta,
gazdagabb titkok hívnak és várnak!
Ragyogóbb minden karácsonyfánál

- mit szem nem láthat - 
országában a dicső királynak.

Tudom, az ajtó egyszer kitárul,
s jöhetnek gondok, vagy szenvedések,
ez ad most nekem derűt, nyugalmat,

hogy ott az élet
az ajtó mögött... s már a küszöbön 

élek.

Királyod érkezik hozzád
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valóság. A király az első karácsonykor megszületett. A király megérkezett a világba – ez 
nyilvánvaló. Erről tanúskodnak az evangéliumok, erről szólnak ezredévek hitvallói, ezt 
ünnepeljük karácsonykor, Jézus Krisztus földre érkezését. Zakariás azonban nem nagy 
általánosságban, hanem egészen személyesen írja: királyod érkezik hozzád. Személyesen 
hozzád kedves Olvasó! Mindenkihez személyesen jön a király Jézus. Merthogy Ő nem 
birodalmak felett akart uralkodni, hanem az emberi szívekben, személyes életekben akar 
Úr lenni. És ezért jön ma is, 2016 adventjében is, ez év karácsonyán is. Ez a jó hír, hogy 
Jézus nem csak egyszer jött el karácsonykor, amire mi minden éven szépen emlékezhetünk, 
hanem ez a Jézus annyiszor jön el, ahányszor egy szív megnyílik előtte és Úrként, királyként 
fogadják Őt. Az ige szavai szerint: királyod érkezik hozzád, személyesen tehozzád. 
 Azt mondtam, hogy ilyenkor sokan várunk vendéget. Készülünk ilyen, olyan 
módon. Hát a hozzánk érkező Jézusra csak egy módon lehet készülni. Őt csak egyféleképpen 
lehet fogadni: őszinte és nyitott szívvel. Őszintén meglátva magunkat, és nyitottan arra, 
hogy Ő alakítson, formáljon, Ő legyen onnantól kezdve szívünk és életünk egyetlen ura, 
királya. 
 És bár párhuzamot vontam a vendégek érkezése és Krisztus érkezése között, 
de mégis van egy nagyon nagy különbség. A vendégeink az ünnep után elmennek. 
Gazdagabbak vagyunk a találkozás által egy pár élménnyel, de az életünket alapvetően nem 
változtatják meg, s elmenetelükkel talán még egy kis hiányunk is van, és sokan várják az 
újabb találkozást a távolban élőkkel. Jézus azonban nem futó látogatóként érkezik. Ő nem 
csak az ünnepi vacsoránál akar mellettünk lenni, mégha sokan csak az ünnep alatt akarnak 
is Jézus mellett lenni. Jézus Krisztus velünk akar maradni, az ünnep után is nálunk akar 
lakni.
 Ha mi is erre vágyunk, úgy örülhetünk a prófétai hírnek, annak, hogy a király 
érkezik hozzánk. Erre kapunk felszólítást is Zakariástól: örvendj nagyon, sőt azt mondja: 
ujjongj. Érdemes ezeken a próféta által felvetett érzéseken elgondolkodni és összevetni a 
mi érzéseinkkel, akár így az adventi időszakban, karácsony előtt. Milyen érzések vannak 
bennünk tudva, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba és eljön mindazokhoz, akik várják 
és fogadják Őt. Nagy öröm, ujjongás? Vagy inkább stressz, idegeskedés, aggodalom, hogy 
minden meglegyen, elkészüljön, ünnepi legyen? Szükséges lenne Jézus Krisztusra, a már 
eljött és sokak életébe most érkező királyra fókuszálni, hogy ránézve, a szívünk is örömmel 
és ujjongással teljen meg.
 Az igaz és diadalmas Úr, alázatát most is megmutatja abban, hogy jön, érkezik, 
hozzád is. Örvendj hát nagyon, ujjongj, mert van miért! Királyod érkezik!

      Molnár István

Advent
 Építsetek utat a pusztában 
az Úrnak! Készítsetek egyenes utat a 
kietlenben Istenünknek! (Ézs 40,3)

 Akit Isten elhív, mind útra kel. 
Ábrahámtól napjainkig a hit mindig 
kimozdít minket megszokott sémáinkból. 
A hit út. Megyek egy turista ösvényen, és 
egyszerre elfogynak a jelzések. Nincs más 
esélyem, csak eddigi tapasztalataim és a 
hitem, hogy hazatalálok. Ez az adventi vándorlás. A pusztában készíti most Isten az 
utat. Nem járható, kitaposott ösvényre hív, hanem egy olyan útra, ahol nekem is meg 
kell emelnem a szikladarabokat, mert csak így haladhatok előre. Így, amint haladunk, 
bennünk is történik valami. Évről-évre eljön a karácsony. Mit várunk ezen? Minek 
várjunk valamit, ami úgy is itt lesz? Mert, amikor így lelassul az idő, egy út keletkezik 
bennünk, amelyen eljöhet a mindenható. Ha mi, magunk is készülünk, ha évről- évre 
elhordunk egy-egy akadályt, akkor bizonyára egyre nagyobb fénnyel világítja be a 
karácsonyi gyermek jászol életünket. Simon megszívlelendő mondata: Mindennél 
jobban meg kell tanulnunk várni arra, ami a miénk. Számtalan esetben csak múlik 
az idő és mégsem telik be boldog örömmel. Az adventi várakozás nem azt jelenti, 
hogy elmúlik az idő karácsonyig, hanem, hogy betelik az idő. Nem úgy készül az 
Úr Isten felé, hogy egyszerűen elindulunk és odaérkezünk, hanem mi készítjük azt. 
Szinte mi, magunk vagyunk az ösvény. Akkor az ünneppel kapcsolatosan is nem 
elvárásaink lesznek, nem át szeretnénk repülni egy rózsaszínű világba karácsonykor, 
hanem észrevesszük, hogy Isten vár. Nem elvár tőlünk valamit, hanem bevár minket. 
Azért jött egyszer kicsiny gyermekként közénk, mert vár ránk. Nem álomban, hanem 
az istálló, a vándor élet valóságában. Még az emberi kapcsolatok is olyanok, hogy 
ott van a barátom, a feleségem, a férjem, de ő baráttá is válik minden nap. Alakulunk 
vándorlásaink közben, újból és újból esélyt kapunk arra, hogy megszeressük egymást. 
Jézus is úgy jön el az életünkbe, hogy minden várakozásunk egyre jobban közel hozza 
őt. És, évről-évre, talán egyre kevésbé, elvárjuk őt, inkább észrevesszük: mennyire 
nagy türelemmel vár, bevár minket, mint egy óriás apuka pöttöm gyermekét, amikor 
az ötöt lép egy lépés alatt. Adja Isten, hogy ebben az ádventben, amikor Krisztus első 
eljövetelére emlékezünk és várjuk is őt, ilyen vándorlásként láthassuk életünket, mint 
akiket a mennyei Atya ölelése vár.
      
      Bányácski Béla

Áldott adventi vÁrokozÁst, békés karÁcsonyt, 
és örömökben, ÁldÁsokban gazdag új esztendöt 

kívÁnunk minden kedves olvasónak.
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 A Zempléni Református Egyházmegye 2016. november 27-én, advent első 
vasárnapján a királyhelmeci református templomban tartotta meg hálaadó istentiszteletét 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából megvalósult tizenhárom 
beruházásért. A 115 100 eurós keretösszegből templomok külseje és belseje, parókiák, 
gyülekezeti termek kaptak résztámogatást. A legnagyobb hozzájárulást a zempléni 
egyházközség kapta a műemlék református temploma tornyának és külső homlokzatának 
a javítására, a legnagyobb önrésszel pedig a királyhelmeciek járultak hozzá a templomuk 
külső felújításához.
 A hálaadó istentiszteleten megjelent többek között Haraszti Attila kassai főkonzul 
és Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető-
helyettese, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről Fazekas László 
püspök, Géresi Róbert püspökhelyettes, Porubán Ferenc főgondnokhelyettes, Molnár 
Sándor zsinati főtanácsos és Rákos Lóránt zsinati jogtanácsos, valamint az egyházmegye 
lelkészei.
 A megjelenteket Blanár Erik espereshelyettes köszöntötte a zsoltáríró szavaival: 
„Ne nekünk Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és 
hűségedért!” Majd a köszöntések után igehirdetéssel szolgált Kendi Csaba, az egyházmegye 
esperese a Lk 1,5-13 és Ef 3,20-21 igeversek alapján. Beszédében kifejtette, hogy az  
advent mindig reménykedni tanít. „Hiszen, amikor úgy látjuk, hogy megfeneklenek a 
dolgok, amikor kimondjuk, úgy sem lesz másként, és emberileg már semmi jót nem várunk 
és remélünk, vagy kijelentjük: mindennek vége, hogy ebből úgy sem lesz semmi, nincs 
tovább, Isten akkor szól bele és avatkozik be az emberi világunkba és életünkbe” – mondta 
az esperes. Beszédében nyomatékosította, hogy a magyar kormány a támogatásával egy 
második mérföldet tett meg, amelyre elsősorban Isten előtt érezhetett indíttatást. „Ezek 
mindenképpen fontos üzenetek, amelyért erről a helyről is szeretnénk átadni köszönetünket” 
– mondta Kendi Csaba esperes.
 Fazekas László püspök beszédében hangsúlyozta, hogy van miért hálát adni, mert 
mintegy száz gyülekezet újíthatta meg a támogatásból valamelyik ingatlanát, de utalt arra 
is, hogy az iskolák is kaptak támogatást fejlesztésre és három nagy beruházás is zajlik 
az egyház területén. Elmondta, hálát kell adnunk azért, mert Magyarország kormánya 
felismerve az Istentől való elhívatás nagy feladatát és felelősségét, támogatja azokat a 
közösségeket, amelyeknek szolgálata az Istentől kapott értékekre, a nyelvre, a kultúrára, a 
magyar identitás megőrzésére irányulnak. „Ez pedig komoly felelősséget jelent, hogy ki-ki 
a saját helyén, a lehető legtöbbet megtegyen azért, hogy ezek az értékek megmaradjanak, és 
ebben a világban élve tudjunk szolgálni és színesebbé és jobbá tenni a világunkat” – mondta 
többek között a püspök.
 Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
főosztályvezető-helyettese beszédében elmondta, hogy a Zempléni Református 
Egyházmegye közel negyvenmillió forint támogatásával templomok belseje és külseje, 
lelkészlakok felújítási munkálatai kaphattak résztámogatásokat. Rámutatott arra, hogy 
a magyar emberek sokaságának öröme és munkája van abban, hogy végre gazdaságilag 

Egyházmegyei hálaadó istentisztelet volt Királyhelmecen erősödik Magyarország, amely által válhatott valóra, hogy Felvidék szerte református 
egyházi ingatlanok, templomok kaphattak segítséget épületeik szebbé tételéhez. Utalt arra is, 
hogy a magyar nemzet jövője a szülőföldön való megmaradás és boldogulás elősegítésében 
rejlik és a zempléni egyházmegye felújításai is ezt kívánják erősíteni. „Szülőföldünk a 
hazánk, felelősek vagyunk annak jövőjéért. A magyar kormány az egymilliárd forintos 
támogatásával nem tudta le, nem hagyja abba a felvidéki magyarság szellemi fellegvárainak 
támogatását. Mi ezen túl is Önök mellett állunk, bízunk Önökben” – mondta zárszavában a 
főosztályvezető-helyettes. 
 A zempléni egyházmegyében a támogatásból megvalósult beruházásokat 
Szopó Ferenc, az egyház lelkészi jegyzője mutatta be. Bevezetőjében elmondta, hogy a 
Zempléni Református Egyházmegye területén a legutóbbi népszámlálási adatok szerint 11 
484 református él. Ismertette a megvalósult beruházásokat, amely alapján a legnagyobb 
hozzájárulást 19 600 eurót a projektjük megvalósításához a zempléni egyházközség kapta a 
műemlék temploma külső falainak részbeni átvakolására és festésére, a legnagyobb önrészt, 
33 484 eurót pedig a királyhelmeci gyülekezet tette hozzá a temploma külső felújítására.
A hálaadó istentisztelet Fazekas László püspök áldásával és a Himnusz eléneklésével 
zárult.       
       (Iski Ibolya, reformata.sk)

Olvasással hitünk erősítésére
 
 Az utóbbi néhány év adventjében lehetőséget biztosítottunk hitmélyítő 
könyvek, kiadványok megvásárlására a gyülekezet tagjai számára. Idén e könyvvásár 
megrendezésében már nem gondolkodtunk, mivel a gyülekezet Fő utcai épületében 
új magyar könyvesbolt nyílt, amelyben bőven lehet keresztyén irodalmat vásárolni. 
Lényegében a keresztyén könyvek bő választékának biztosítása is célunk volt akkor, amikor 
azon voltunk kénytelenek a presbitériumon belül gondolkodni, hogy könyvkereskedésben 
érdekelt vállalkozót keressünk, aki esetleg könyvesboltot üzemeltetne városunkban. 
Valóban egyfajta kénytelenség, bizonyos kényszer volt ez, amit a korábbi boltot üzemeltető 
vállalkozó bérletfizetésének elmaradása, tartozásának folyamatos növekedése és a bérleti 
szerződés felmondása esetén a bolt végleges bezárását kilátásba helyező kijelentései 
generáltak. A kialakult helyzeten való gondolkodásban és a döntéshozatalnál fontosnak 
tartottuk, hogy legyen könyvvásárlási lehetőség Bodrogköz központjában, hiszen sokan 
éppen az írott ige által jutottak hitre, vagy éppen erősödtek Istennel való kapcsolatukban. 
Nyilvánvalóan átalakulnak az olvasási szokások, s a most felnövekvő generáció már 
inkább az elektronikus sajtóból tájékozódik, azonban a könyvek, a nyomtatott kiadványok 
olvasásával nem szabad felhagyni. Az Isten-ismeretben való növekedés, amire az ige is 
buzdít bennünket, elsősorban a Szentírás által, de hiszem, hogy más, a Szentíráson alapuló 
hitvalló írások által is lehetséges. Ezért is fogalmaztuk meg elvárásként, egyfajta igényként 
az új könyvkereskedővel szemben, hogy kínálatában az Énekeskönyvek, és a különböző 
méretű Bibliák mellett bő választéka legyen mind a gyermekek hitét, mind a felnőttek 
hitéletét gazdagító könyveknek, kiadványoknak. Bízunk abban, hogy valóban sokan 
találnak kedvükre való könyvet, hitéletüket gazdagító kiadványt.
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Orgonamuzsika segítette az adventi elcsendesedést 

 Egy évvel ezelőtt jótékonysági koncert volt a királyhelmeci református 
templom orgonájának megújítására, amely koncerten a királyhelmeci Művészeti 
Alapiskola diákjai és tanárai léptek fel. Az orgona felújítására év elején kerülhetett 
sor, amely a felújítást végző kolozsvári szakember, Pozsár Róbert koncertjével lett a 
gyülekezet használatába átadva. A felújítás óta szolgálja a rendeltetési célját, vagyis a 
gyülekezet istentiszteleti alkalmain az éneklést segíti. 
 A hangszerek királynőjének nevezett orgona advent harmadik vasárnapján 
újra koncert keretében szólalhatott meg, ám ezúttal Varga Szabolcs, a gyülekezet ifjú 
kántora játszott zömében karácsonyi darabokat. Szabolcs gyerekkora óta a királyhemeci 
zeneiskola növendéke, s most már a képzés második ciklusában tanul. A gyülekezeti 
kántori szolgálatba néhai Dobos Gyula, a gyülekezet egykori kántora vezette őt be, 
tanítgatta, s ismertette meg vele a hangszert, de a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyházban szervezett kántorképző táborokban is sokat fejlődhetett ezen a téren. 
Azonban mindezek mellet, vagy mindezeket megelőzően zenei ismereteit a Művészeti 
Alapiskola tanárainak, s különösen a most is őt oktató Mentó Erzsébetnek köszönheti, 
aki a koncertre való felkészülésében is segítette, mentorálta, s a darabválasztásokban, 
azok orgonára való átültetésében is segítségére volt az ifjú növendéknek.
 Az adventi orgonakoncerten Molnár István helyi lelkipásztor köszöntötte a 
jelenlévőket, majd kifejezte örömét annak kapcsán, hogy a gyülekezet fiatal kántora, 
vállalva a felkészülést, egy adventi koncerttel ajándékozza meg a gyülekezetet, s 
mindazokat, akik ez alkalomra betértek a királyhelmeci református templomba. A 
koncert kezdetén Dubik Sonja Antoinette szavalata hangzott el, amely a karácsonyi 
hangulatot idézte meg a templomban. Az orgonajátékok között elhangzó igeszakaszok, 
ugyancsak a Megváltó megszületésére, az emberré lett Istenre, és az általa elhozott 
üdvösségre irányította a figyelmünket. A zenei darabok között több ismert karácsonyi 
ének is elhangzott, és voltak az énekeskönyvből ismert dallamok is, illetve azok korál 
átiratai. A koncert, az igeszakaszok, s egyáltalán a templom áhítatos csendje, mind-
mind segíthették az elcsendesedést, a befelé tekintést és a felfelé nézést, az Istenre 
figyelést, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Királyhelmeci református közösség erdélyi kirándulása 

 Legutóbb Erdélyben még a nyolcvanas évek elején jártam, amikor egyetemi 
diáktársaimmal elhatároztuk, hogy a magyar történelemben oly jelentős szerepet játszó 
Erdélyt végigjárva, megismerjük. Több mint harminc esztendő elteltével újra megérett az 
idő Erdély újrafelfedezésére. A Királyhelmeci Református  Egyházközség lelkipásztorainak, 
Molnár Istvánnak és Molnár Évának  köszönhetően ez 2016 nyarán lehetővé vált számunkra, 
ugyanis közös  autóbuszkiránduláson vettünk részt, aminek úticélja Erdély volt. 
 A közös kirándulásoknak az egyéni kirándulással szemben óriási előnye a 
közösségi szellem álandó jelenléte és a felkészült idegenvezetők igénybevételének 
lehetősége. Az 5 napos kirándulás alatt meglátogattuk Erdély számos városát – tájegységét, 
de a legmélyebb benyomással, hatással mégis az erdélyi emberek voltak rám.  A magyar 
történelemből tudjuk, hogy a másfél évszázadnyi török megszállás alatt lényegében 
Erdély jelentette Magyarországot. Talán ennek a ténynek is köszönhetően az erdélyiekbe 
beleívódott az Istenhitből fakadó hazaszeretet és mély nemzettudat. A jelenkori erdélyi 
magyar ember már modern autókon utazik, műholdon keresztül nézi az EB meccseket, 
divatosan öltözködik, de a vasárnapi istentiszteletre felveszi a népviseletet. Az Istennel  
bensőséges és őszinte viszonyt ápol,  ellentétben velünk, felvidéki magyarokkal. Míg 
mi tetteinkkel, cselekedeteinkkel a Bibliából ismert, Krisztus-kori megszállókat és azok 
helytartóját Poncius Pilátust akarnánk szolgálni, addig ők Krisztust követve cipelték az 
erdélyi Golgotán keresztjeiket a Caucescu diktatúra alatt is, és most is. Ők tudják, hogy a 
golgotai kereszt cipelése nélkül nincs feltámadás, nincs beteljesülés. Mi a kereszt cipelése 
helyett kifogásokat keresünk és találunk. Nekünk a krisztusi út helyett  arany, és aranyborjú 
kell. Reményik Sándor templomából és iskolájából mi már félig odaadtuk a templomot is 
és az iskolát is, s ezt követően Poncius Pilátus módjára mossuk kezeinket.     
 2005-ben Amerikában pusztított a Katrina–hurrikán. Többek között New Orleans 
városát öntötte el a több méteres áradat. Az ottani lakosság jelentős része erre a természeti 
csapásra úgy tekintett, mint egy égi jelre, amit követően beindulhat a szabadrablás, gyilkolás 
és erőszak. Az USA nemzeti gárdáját kellett bevetni a tébolyult csőcselék megfékezésére. 
Ugyanebben az időben Erdélyben özönvízszerű esőzések voltak, ami következtében több 
falut elpusztított a hegyekből lerohanó víz. Az erdélyi magyarok azonban nem kezdtek el 
rabolni, fosztogatni és gyilkolni, hanem összefogva közös erőből új házakat építettek az 
árvízkárosultaknak. Ezt a mentalitást, közösségi szellemet volt alkalmunk megtapasztalni 
a nyári kirándulásunk során is, ugyanis testvéri szeretettel láttak vendégül mindannyiunkat  
székely hittestvéreink, amiért őszinte köszönet  jár.
 Wass Albert, Erdély szülöttje több könyvében leírja, hogy a nagyobb darab kenyér 
reményében miként lakták be egy pár emberöltő alatt a román migránsok Erdélyt. A román 
migránsok esetében nem volt ritka a 10-12 gyerek sem, így ma már ők vannak többen 
Erdélyben. Ma is vannak álpróféták, akik valami hasonlót szeretnének tenni egész Európával 
és ázsiai nem keresztyén migránsokat akarnak ránk erőszakolni. Az erdélyi példát látva ne 
engedjük elveszni Európát! Számomra ez is az erdélyi kirándulás tanulsága. 
 

Hálás vagyok az égieknek, hogy megadatott számomra ez a közös erdélyi kirándulás. 
Testileg fáradtan, de lelkileg megerősödve és az Istenhez közelebb kerülve tértünk haza, 
remélhetőleg mind a negyvenhárman.

      Hajdók Pál
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A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.
E szám a Koinonia n. f. támogatásával jelent meg.

A Lelkészi Hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec
Tel.: 056/ 63 219 72

E-mail: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

December 19. - Hétfő (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

December 20. - Kedd (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

December 21. - Szerda (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

December 22. - Csütörtök (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

December 23. - Péntek (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

December 24. - Szenteste
14:00 Királyhelmec

E korábbi istentisztelettel lehetőséget kívánunk adni a 
gyülekezeten belüli karácsonyi ünneplésre azoknak is, 

akik este bátortalanul indulnának el a templomba, esetleg 
korábban akarnak hazaérkezni.

15:30 Pólyán
17:00 Királyhelmec

Az esti istentiszteleten ünnepi műsor lesz bemutatva.

Visszatekintés 2016-ra
2017. január 1-én, a 15:00 órakor kezdődő délutáni istentisztelet keretén belül 

visszatekintünk a 2016-os esztendőre, annak eseményeire, gyülekezeti alkalmaira, 
vagy éppen a gyülekezeten belül, Isten kegyelméből elvégzett munkálatokra. A képes 

beszámolóra a gyülekezeti házban kerül sor, amelyre szeretettel várunk mindenkit. 

- Ünnepi alkalmaink - 

A betegek és idősek részére háznál, 
betegágyon, a kórházban, vagy idősek 

otthonában is kiszolgáljuk az úrvacsorát. 
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 

jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 

December 25. - Karácsony I. napja
  9:00 Pólyán, úrvacsoraosztással

10:30 Királyhelmec, úrvacsoraosztással
15:00 Királyhelmec

December 26. - Karácsony II. napja
9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec
13:30 Szolnocska, úrvacsoraosztással 

15:00 Királyhelmec

December 31. - Óév napja
15:30 Pólyán

17:00 Királyhelmec

Január 1. - Újév napja
  9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec
15:00 Királyhelmec (gyülekezeti otthon)

A Királyhelmeci Református Egyházközség internetes oldala, amelyen folyamatosan 
lehet tájékozódni a gyülekezet életéről, tervezett, vagy éppen megvalósult alkalmakról, 

eseményekről. Fotók, információk, igehirdetések.


