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 Mindig örömteli látni azt, hogy 
karácsonykor megtelik a templom, s olyan arcokat 
is láthatunk, akik egész évben túl elfoglaltak 
ahhoz, hogy istentiszteletre jöjjenek. Ilyenkor 
persze a vágy is ott van a lelkipásztor szívében, 
hogy bárcsak minden alkalommal ilyen gyülekezet 
lenne a templomban, de ugyanakkor hálás, hogy 
karácsonykor az átlagosnál nagyobb gyülekezet 
ajkáról hangozhat, hogy „dicsőség mennyben az 
Istennek”. A karácsony Istenhez köti az embert. 
Még akkor is így van ez, ha sokan, sokféle módon 
próbálják kifordítani az ünnepet; sokféle tartalommal 
próbálják megtölteni azt. Éppen ezért örvendetes, 
hogy karácsonykor megtelik a templom, s olyanok 
is itt vannak, akik egyébként nem szoktak, mert 
érzik, tudják, hogy a karácsonyban értük is emberré 
lett az Isten. Mindenkiért megszületett Krisztus. 
Sokak élete egész évben távol van az emberré lett 
Krisztustól, de karácsony egy kicsit közelebb hozza 
őket is a templomhoz, az Istenhez. Ha egész évben 
túl elfoglaltak is az Istenre való figyelésre, ilyenkor 
lassítanak, betérnek, mert lelkükben érzik, hogy Jézus 
értük is megszületett. Így lett a karácsony mindenkié, 
így lehet a megszületett Jézus mindenki Krisztusa. 
 Először egy asszony, Mária hallja meg, hogy 
a Megváltó megszületik. Majd egy másik asszony, 
Erzsébet is megértette, hogy az őt meglátogató Mária 
szíve alatt a megígért Messiást hordja. Két asszony, 
akiknek szava a maguk korában semmit nem jelentett, 
de mégis elsőként értik meg, hogy Isten Fia emberré 
lesz. Az evangéliumok nagy részletességgel írják le 
Jézus születését, amely leírások is arról tanúskodnak, 
hogy Isten nem válogat, hogy ki előtt fedi fel Jézus 
születésének titkát. Szó van a bölcsekről és szó van 

Mindenki Krisztusa megszületettDömötör Tibor
JÉZUS SZÜLETÉSE

Próféták hirdetgették 
Évszázadokon át, 

Hogy elküldi majd Isten
Egyszülött, szent Fiát.

Csillagok mozdultak meg 
Hirdetve nagy csodát, 
Angyalok énekeltek,
Mennyei hozsannát.

Királyok hoztak hozzá
Értékes kincseket,

Hozzá, aki az ember 
Örök, szent kincse lett.

Gazdagok nem találtak 
Számára nyughelyet,

Ezért szegények között
Jászolban született.

Sötétség éjjelében
Hangzott az üzenet:

„Békesség néked ember,
Megváltód született.”

Azóta egyre hangzik
Angyaloknak dala,

Válaszol rá a földről
Hitünk karácsonya. 
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Áldott adventi vÁrokozÁst, 
békés karÁcsonyt, és örömökben, 
ÁldÁsokban gazdag új esztendöt 

kívÁnunk minden kedves olvasónak.

a pásztorokról, az akkori társadalom kétféle képviselőiről. Úgy is mondhatnánk, hogy ott 
van a gazdag és a szegény, ott van az értelmiségi és a munkás, a gondolkodó és az egyszerű 
ember. De mindkét réteg meghallja a jó hírt, a karácsonyi örömüzenetet. Úgy a bölcsek, 
mint a pásztorok találkoznak a megszületett Jézussal. 
 Jézus egész élete is arról tanúskodik, hogy Ő nem válogat, hogy kihez lép közel, 
kinek beszél Isten országáról. Odamegy a lepráshoz, a gutaütötthöz, a megszállotthoz; 
odalép ahhoz a bénához, aki csak annyit tud mondani, hogy nincs emberem. Bemegy a 
vámszedő házába, megengedi, hogy a mindenki által bűnösnek titulált asszony megérintse, 
és szóba áll zsidó létéra a samáriai asszonnyal, akit még a sajátjai is megvetettek. Jézus 
mindenki Jézusa. Ő mindenkiért megszületett és később mindenkiért meghalt. Mindenkiért 
ugyan azt az árat fizette, így számára mindenki egyformán fontos. Ezért van az, hogy már a 
születése pillanatában ott lehetnek a bölcsek, de ott lehetnek a pásztorok is. Két különböző 
körülmény közül és helyzetből érkező emberek. 
 Bár a betlehemi születés óta elteltek évszázadok, sőt évezredek, de Jézus nem 
változott. Ő mindenki számár megszületett, és mindenki számára a legnagyobbat, 
legtöbbet, legdrágábbat kínálja: saját magát. Ezért van az, hogy karácsonykor a templomok 
megtelnek, mert sokan – akik egyébként nem – ilyenkor megérzik, hogy ott Betlehemben 
értük is történt valami. Nem csak a gazdagokért, de a szegényekért, vagy nem csak a 
szegényekért, de a gazdagokért is. Nem csupán az iskolázottakért, de az analfabétákért is; 
nem csak az európaiért, de a távolabb élőkért is. És ami a legfontosabb, értem is és érted 
is kedves olvasó. Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus érettünk is emberré lett azon az első 
karácsonyon. És nem azért, hogy egy szép ünnepünk legyen, hogy egy pár napra jobban 
szeressünk, adakozóbbak, kedvesebbek legyünk, kicsit megugorjon az üzletek karácsonyi 
forgalma. Nem. Ő azért lett emberré, azért született meg, hogy szenvedjen és bűntelenként 
is a legbűnösebbeknek járó halállal meghaljon. A bölcsekért és a pásztorokért, a szegényért 
és a gazdagért, az értelmiségi munkát végzőkért és a fizikai dolgozókért. Mindenkiért.
 Olyan jó lenne, ha nem csak Jézus születése lenne mindenkié, hanem a halálával 
elhozott váltság is. Krisztus ebben sem válogat, ezt is mindenkinek kínálja, mindenkinek 
adni akarja ingyen, kegyelméből. S nem csak az ünnepen, nem csak karácsonyon, nem csak 
pár napig, hanem a hétköznapokon is és mindenkor. Jézus mindenkié, Ő mindenki Krisztusa, 
mindenki Megváltója. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e, hogy Jézus a mi Krisztusunk, a mi 
Megváltónk, a mi életünk Ura legyen?  Az ünnep után is.
      
       Molnár István
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„Isten megjelent testben” 
    /1Tim 3,16/

 „AZ Úr angyala megjelent neki 
álmában és ezt mondta: József Dávid fia, ne 
félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert 
ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút 
fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő 
szabadítja meg népét bűneiből.” /Mt 1,20-21/

 Megértjük, hogy a Szentlélek szerepet 
játszott Krisztus testet öltésében: „Jézus 
Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt 
egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.” /Mt 1,18/
 Milyen csodálatos születés! A Szentírás világosan tanítja, hogy Jézus a 
Szentlélek által fogantatott, nem pedig emberi beavatkozás által, nem a József és 
Mária közötti testi érintkezés által. Ez meghaladja az emberi értelmet és tudományos 
okfejtést is. Krisztus születése egyedülálló és szent volt; Jézus Krisztus életének egy 
szakasza szinte teljesen el volt rejtve a világ elől. Szinte semmit sem tudunk életének 
korai szakaszáról egészen harmincéves koráig. Az egyetlen esemény, amely fel van 
jegyezve róla a Szentírásban akkor történt, amikor 12 éves korában beszélgetett a 
templomban. Még ott is látjuk buzgóságát Atyja dolgaival való foglalatosságában. 
 Bár el van rejtve előttünk, kétségtelen, hogy Jézus szembesült nehézségekkel 
ezek alatt az évek alatt, annak az odaszánásnak következtében, hogy egy szent és 
igazságos életet éljen. Nem meglepő, hogy a világ gyűlöl valakit, aki olyan szent és 
igaz, mint a mi Urunk Jézus, hiszen Ő nyilvánvalóan rámutatott e világ gonoszságára. 
Jézus ezeket mondja: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak”  /Jn 15,20/. 
Gyakran meglepődünk a távoli országokban élő keresztyének üldözésének hírein, 
mintha az valami szokatlan és nem a hívőnek szánt dolog lenne. Ha megértenénk 
az igaz élet valódi értékét, és hogy mennyire ezt kívánja meg tőlünk az Úr, valamint 
milyen örömére szolgál, ha eleget teszünk ennek a vágyának, alávetnénk magunkat az 
ilyen fájdalomnak és nyomorúságnak.
 „De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén 
üldözni fogják.” /2Tim 3,12/

 Fohász: „Jer áldott vendég, várunk tégedet! Tisztítjuk a te utadat. Egyengetjük 
a te ösvényedet: Mutasd meg nálunk magadat. Erős hittel szívünkbe fogadunk, Állandó 
szállást ott adunk.” Ámen. (181. dics.)
    
       Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt
Idősek délutánja

Kárpátaljai vendégek szolgáltak gyülekezetünkben

Ez esztendőben november 10-én tartottuk meg az idősek délutánját gyülekezetünkben. 
A korábbi évektől eltérően, idén nem vendégigehirdető szolgált, hanem a gyülekezet 
lelkipásztora, Molnár Elemér szólt a jelenlévőkhöz, s hirdette Istenünk örök érvényű 
üzenetét. Az idősek, vagy ahogyan sokszor emlegetjük, a nyugdíjas délután mottója: idősen 
is a szolgálatban. S való igaz, hogy e délutánon résztvevők nagy része szolgál ilyen-olyan 
formában a gyülekezetben. De többen vannak, akik egészségüknél, koruknál fogva már 
nem tudnak jönni a gyülekezeti alkalmakra, és így nem is tudnak „láthatóan” szolgálni, 
de odahaza vállalják az imádkozás szolgálatát és csendesen viszik gyülekezetünket, 
közösségeinket fohászaikban az Úr elé; ez is nagyon fontos szolgálat. A délután folyamán 
a városról készült régi fényképeket, valamint a gyülekezeti tagok által korábban hozott 
régi fényképeket nézegettünk, amely képeken többen örömmel ismerték fel magukat, 
vagy ismerőseiket. A délután hátralévő része énekkel, egy-egy vers elmondásával telt, de a 
szorgos kezeknek köszönhetően a szeretetvendégség sem maradt el. 

 December 1-én, Kárpátaljáról, a beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági 
Gyülekezet zenekara, a FRIGYBand érkezett gyülekezetünkbe. Szombaton délután 
a királyhelmeci gyülekezeti házban, a 3in1 alkalomra összegyűlt fiatalok előtt tettek 
bizonyságot a FRIGYBand tagjai személyes Megváltójukról. Az ifjúsági délután témája a 
közösség volt, az egymással és kiváltképpen Istennel való közösségben megélhető öröm. 
Mindkettőben, az egymással és az Úrral való közösségben is részük lehetett azoknak a 
fiataloknak, akik Királyhelmecről, vagy a környező gyülekezetekből jöttek el az ifjúsági 
délutánra. A FRIGYBand szolgálata tovább folytatódott a királyhelmeci Művelődési Házban 
szervezett adventi koncerttel, amelyet inkább egy adventre elcsendesítő estének lehet 
nevezni, amelyen a beregszásziak zenés bizonyságtételeikkel indították el a jelenlévőket 
adventre, az ünnep, a karácsony felé. A szívekig elérő és lelkeket megérintő énekek között 
Olasz Tímeának, a FRIGYBand vezetőjének adventi gondolatait hallhattuk, de a főiskolai 
gyülekezet életébe is betekinthettünk egy képsorozat segítségével. Az este folyamán Molnár 
István, lelkipásztor, jelképesen átadta a szolgáló testvéreknek, a Nyilas Misi Karácsonya 
elnevezésű program keretében összegyűlt és Kárpátaljára szánt cipősdoboz ajándékokat is. 
A Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet szolgálatai kapcsán jó volt megtapasztalni, hogy 
bár földi határok választanak el bennünket egymástól, de lélekben egyek vagyunk, ami nem 
pusztán magyarságunkból és közös anyanyelvünkből adódik, hanem kiváltképpen abból, 
hogy egy Lélek, az Úr Lelke vezet bennünket. Az alkalmakon jelenlévők tapasztalhatták, 
hogy az Úr Lelke munkálkodott, és hiszem, hogy munkálkodik továbbra is azokban a 
szívekben, amelyek meghallották a FRIGYBand szolgálata által a jó hírt, az evangéliumot.
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 December 8-án Molnár Éva lelkésznő vezetésével került sor az adventi játszóházra, 
amelyen a gyerekek a karácsonyi történet meghallgatása után asztalokhoz telepedtek, 
s elkezdődhetett az ajándéktárgyak, díszek készítése. Ebben az esztendőben Kinlovics 
Zsuzsa segítségével karácsonyi díszeket, papírcsillagokat készíthettek a gyerekek, valamint 
Csonka  Gabriella segítségével mézeskalácsokat lehetett készíteni és díszíteni. 
 A játszóházat követően barokk adventi koncertre került sor templomunkban, 
amelyet a Miskolról érkező Recita Trió tagjai adtak. A koncert barokk jellegét nem csupán 
az előadott barokk kor zeneszerzőinek művei és a megszólaltatott barokk kori hangszerek 
adták, hanem a művészek barokk viselete is.

Játszóház és adventi koncert

 A népszámlálási adatok szerint 97 református él Pólyánban, de a hozzá tartozó 
szolnocskai szórványgyülekezet tagjaival sem több azoknak a száma, akik a pólyáni 
református templomban hallgathatnák Istenünk igéjét, mint 143 lélek. Nem nagy gyülekezet 
a Pólyán-Szolnocska-i közösség, de mégis fontos számára az egyház, a gyülekezet, az 
elődök öröksége, s hogy hallgassák Istenünk beszédét. Ez utóbbit mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a téli időszakban is, a hideg, fűtetlen templomba is mennek vasárnapról-
vasárnapra a hívek Istent magasztalni. Ugyanakkor a kis közösség nagy tervet álmodott meg 
az elmúlt éven, aminek megvalósításához ez esztendőben kezdett hozzá. A rendszerváltás 
után a gyülekezet visszakapta egykori háromszobás tanító lakását, amelyben mindeddig 
egy család lakott, így korábban nem is gondolt arra a presbitérium, hogy azt közösségi 
célokra használja ki. Miután az épület megüresedett, két választási lehetőség állt a pólyáni 
reformátusok előtt: vagy felújítják az alaposan lelakott helyiségeket vagy pedig - potenciális 
vevő hiányában - hagyják teljesen tönkre menni. Ez utóbbi lehetőséget végül elvetették és 
arra az elhatározásra jutottak, hogy ha nem is egyszerre, de fokozatosan rendbe teszik az 
épületet. A munkálatok Kocsis Géza gondnok vezetésével idén nyáron elkezdődtek és első 
lépésként az épület legnagyobb helyiségét újították meg, a gyülekezet alkalmai számára, 
ahol télen - a templomi fűtés hiánya miatt - az istentiszteleteket is megtartják majd. 
Kicserélték a nyílászárókat, új padlózatot tettek le, megújították a villanyhálózatot és a fűtést 
is korszerűsítették; a gyülekezeti ház udvarát is elkerítették. Gyülekezeti összefogással az 
épület egy része már rendbe lett téve, s pár hét múlva már a templomnál mindenképpen 
melegebb helyiségben, a pólyán-szolnocskai gyülekezet új gyülekezeti termében tarthatják 
az istentiszteleteket. Sok munka vár még a kis közösségre, de így is hálásak lehetünk, hogy 
egy ilyen nagy felújítás első szakasza el lett végezve és szép környezetben, télen is kellemes 
melegben tarthatjuk Pólyánban az istentiszteleteket. 

Gyülekezeti ház Pólyánban
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 Az idén immár második alkalommal szerveztünk diótörő alkalmat a gyülekezetben. 
Igazság szerint nem is nagyon kellett szervezni, mivel szájról-szájra járt a hír, hogy aki tud, 
ideje engedi, az november 13-án jöhet a gyülekezeti házba diót törni. Szép számmal jöttek 
a gyülekezetünk idősebb, nyugdíjas tagjai, akik szorgos kezeinek köszönhetően egy pár óra 
alatt meg lett tisztítva a parókia udvarán, Urunk gondviseléséből megtermett diómennyiség. 
A munkával együtt töltött idő nagyon jó hangulatban telt, s még inkább örömteli az 
elvégzett munka, hiszen ez esetben a megtisztított diót a hollandiai magyar gyülekezetnek 
ajánlottuk fel, vagyis  szeretetszolgálatot gyakoroltunk. A hollandiai testvérektől köszönet 
és jókívánság is érkezett a királyhelmeci gyülekezetnek, melyet alább lehet olvasni.

Tisztelt Királyhelmeci Gyülekezet!
 
 Novemberben emlékeztünk arról, hogy immáron 290 éve tartunk Magyar Református 
istentiszteletet Hollandiában. Isten kegyelmi ajándéka ez. Az Ö kezében van a történelem 
folyamatossága, minden emberi gyarlóságunkon túl. A 290 évböl egy évet beszolgált Molnár 
István Nt. úr is. Igét hirdetett a szórvány gyülekezetben, de nagy rendszerességgel besegített 
a fizikai munkában is. 
 A 290. megemlékezés után volt egy zártkörü díszvacsora. Hálásak vagyunk, hogy a 
Királyhelmecröl érkezett dióból készülhetett a sok finom sütemény. Ebben a dió-adományban 
visszataláljuk összetartozásunkat. Itt, vagy ott, magyar reformátusokként dicsérhetjük 
Megváltónkat. 
 Karácsonyra készülve áldott ünnepet, ünneplést kívánunk a királyhelmeci 
gyülekezetnek, a régi dicséret szavaival: 
 „Várj ember szíve készen, Mert jö a Hös, az Úr,
 Ki üdvösséged lészen, szent gyöztes harcosul,
 Fényt, éltet hozva jö, Megtört az ösi átok,
 Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok Ö.”

 Adja az Úr Jézus, hog minden nap betöltödjön szívünk várakozással, reménységgel , 
s Isten iránti hálából szeretettel tett cselekedetekkel. 
 
 Tisztelettel a Vianeni Magyar Otthon szórvány gyülekezet nevében:    
                             Knolné Tüski Gabriella

Diótörés

 December 9-én, advent második vasárnapján immár hetedik alkalommal került 
sor a Kisgéresi Református Egyházközség szervezésében egyházmegyei szavalóversenyre. 
A szavalóversenyen, amelyen istenes versek hangzottak el, gyülekezetünkből is voltak 
résztvevők. Bók Barbara, hatodik osztályos tanuló, gyülekezetünkben a konfirmációi 
előkészítő csoport tagja Somogyi Imre: Jöjj el, Szentlélek! c versét mondta el; Pandi Ádám, 
harmadik osztályos, gyülekezetünk vasárnapi iskolájának látogatója Dömötör Tibornak a 
Jézus születése című versét szavalta el. Örülünk, hogy ők ketten, bátran kiállva, egy-egy 
verssel is bizonyságot tettek a szép számmal összegyűlt közönség előtt, és ily módon a 
gyülekezetünket is képviselték.

Szavalóverseny
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Tíz évvel ezelőtt jelent meg az első Királyhelmeci Szövétnek a gyülekezetben. 2003. 
karácsonyára megjelent kis újságunkkal indítottuk útjára e kis tájékoztató lapot, amely 
a Királyhelmeci Református Egyházközség és a hozzá tartozó Pólyán-Szolnocskai 
Leányegyházközség életéről, eseményeiről tájékoztatják a gyülekezet tagjait. Égjen jól a 
szövétnek – írtuk akkor, s a cél valóban az volt, hogy a szövétnekhez hasonlóan ez a pár 
oldal is egy kis világosságot nyújtson, utat mutasson, Istenünkre mutasson. Az elmúlt tíz 
év alatt ezt próbáltuk tenni, e kis tájékoztató kiadvánnyal is az Úrra akartunk mutatni. Tíz 
évvel ezelőtt még nem lehetett tudni, hogy milyenné alakul a Királyhelmeci Szövétnek. 
Felvetődött időközben, hogy talán a terjedelmet lehetne növelni, vagy éppen a formátum, 
esetleg a megjelenés gyakorisága változzon, de mindezek nem történtek meg, s nem is biztos, 
hogy jelenleg ezek szükségesek. Általában az ünnepkörök előtt jelent meg e pár oldalas 
kiadvány 300-350 példányban, és soha nem voltak fennmaradó példányok. Sokszor eljutott 
olyanokhoz is, akiknek nincs szoros kapcsolatuk a gyülekezettel, s volt, amikor máshonnan 
jeleztek vissza az újsággal kapcsolatban. Ez köszönhető annak, hogy gyülekezetünk tagjai 
vitték, továbbadták másoknak is, de persze köszönhető az internet adta lehetőségnek is, 
hiszen a gyülekezet honlapján is elérhető, megtekinthető a Királyhelmeci Szövétnek. 
Többször buzdítottunk már az írásra, vagyis arra, hogy az olvasó leírja egy-egy gyülekezeti, 
vagy egyházi eseménnyel kapcsolatban élményeit, vagy éppen az olvasott, hallott igével 
kapcsolatos gondolatait. Erre már többször volt példa, aminek örülünk, de továbbra is 
buzdítjuk a kedves olvasót az írásra. Hisszük, hogy a Királyhelmeci Szövétnek egy eszköz, 
egy lehetőség a gyülekezet életéről való tájékoztatásra és Istenünkre mutatásra. Bízunk 
benne, hogy ez így lesz a jövőben is, s ha időközben némileg változik is gyülekezetünk 
tájékoztató kiadványa, a szerepét, eszköz voltát nem veszíti el. 

Tíz éve ég a szövétnek

 - Karácsonyt azért szeretem, mert együtt a család és boldogságban telik az egész 
ünnep. Az ajándékok nagyon jók minden évben és megköszönöm az Istennek, hogy adatik 
a szüleimnek munka és tudnak ajándékozni. A karácsony a legfőképpen Jézusról és az Ő 
születéséről szól. Nagyon szeretem ezt az ünnepet, izgalommal tölt el. Örülök, hogy együtt 
a család, nincs rohanás, se munka; csak mi és Jézus.
 - A karácsony azért jó, mert együtt van a család és olyankor templomba megyünk. 
És még azért jó, mert megajándékozzuk egymást ajándékokkal. Karácsony előtt pedig 
közösen feldíszítjük a karácsonyfát. Az egyik legszebb ünnep számomra a karácsony, mert 
Jézusról szól, aki meghalt értünk. Jézus születése napja karácsony és ez nagyon jó. 
 - Amikor eljön a karácsonyi nagy nap, együtt a család, nagy béke és szeretet van az 
egész házban. Beülünk együtt a karácsonyfa alá és nekilátunk kibontani az ajándékokat. És 
minden évben megköszönöm, nemcsak a szüleimnek, hanem a Jézus Krisztusnak is, hogy 
ilyen remek családban nőhetek fel.

Hittanos gyermekek gondolatai karácsonyról
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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. - Szerda (istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

December 20. - Csütörtök (bűnbánati it.)
18:00 Királyhelmec

December 21. - Péntek (bűnbánati it.)
18:00 Királyhelmec

December 22. - Szombat (bűnbánati it.)
18:00 Királyhelmec

December 23. - Vasárnap (Advent IV.)
9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec
13:45 Szolnocska

15:00 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 2012-re

2013. január 1-én, a 15:00 órakor kezdődő délutáni istentisztelet keretén belül 
visszatekintünk a 2012-es 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.  

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
15:00 Királyhelmec

December 30. - Vasárnap
9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec
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 ház)

A betegek és idősek részére háznál is kiszolgáljuk 
az úrvacsorát. Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 

jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 

- Ünnepi alkalmaink - 


