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„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk
azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.” (Római levél 5,1-2. vers)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje a 2018-as esztendő böjti idejében:
2018. január

28. de. 11 óra:

Ökumenikus istentisztelet

2018. február

11. du. 17 óra:

Istentisztelet

2018. február

15. du. 19 óra:

Reformáció 500 bélyegkiállítás
Collegium Hungaricum

2018. február

18. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2018. február

25. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2018. március

11. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2018. március

18. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2018. március

25. du. 17 óra:

Virágvasárnapi istentisztelet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
Az ökumenikus istentisztelet házigazdája a bécsi katolikus egyházközség. Cím:
Singerstrasse 1, 1010 Wien
*
A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben
tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
Énektanulás – közös éneklés Handl György vezetésével az istentiszteletek előtt
16.00 órától a gyülekezeti teremben.
*
Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2018. február 15-én és március 1-én
19.00 órai kezdettel a gyülekezeti terembe.
*
Lelkészi fogadóórára 2018. február 15-én és március 1-én 18.00 órától kerül sor
a gyülekezeti teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.
Áldás, békesség! Békesség Istentől!
Bécs, 2018. január 22-én

A gyülekezet vezetősége

MEGHÍVÓ
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől… - Uram, a jobbod kitűnik erejével.”
(2 Mózes 15,6. v.)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket
2018. január 28-án, délelőtt 11.00 órai kezdettel
az ökumenikus istentisztelet alkalmára.
Vendégigehirdető DR. KÖNTÖS LÁSZLÓ református lelkész,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspökhelyettese, lelkészi főjegyzője,
a Pápai Református Múzeum igazgatója
A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és
az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet tagjait fogadja házigazdaként
a német lovagrend templomában – Singerstrasse 7, 1. ker. Bécs.
A templomi ünnep után szeretetvendégségre hívják a rendezők a megjelenteket.

***
Az idei ökumenikus imahét témáját a Karib-térség egyházai dolgozták ki. „Jobbod,
Uram, dicső az erőtől…” – szól a 2018-as év vezérigéje Mózes hálaadó énekéből, a
Kivonulás könyvéből. Azért választották Mózes hálaénekét, mert a Kivonulás könyve,
vagy másképpen Mózes 2. könyve az egyiptomi rabszolgaságról és az abból való dicső
isteni szabadításról szól. Az exodus, a kivonulás története a rabszolgaság mélységeiből
a szabadítás öröm-magaslataira vezet. A karibi térség népei hosszú időn át szintén
megtapasztalták a rabszolgaság nyomorúságát, mélységét, kínjait és fájdalmait. Az
ökumenikus imahét témájában az életterüknek ezt a jellegzetes sajátosságát akarták
felmutatni a világ keresztyén egyházaiban. Tudjunk róluk, ismerjük meg ilyen módon
is keserű múltjukat és tudjunk örvendezni velük a rabszolgaságból való szabadulásnak,
mint ahogyan Mózes is hálaéneket énekelt a Vörös-tengeren való átkelés után.

BÉLYEGEKEN A REFORMÁCIÓ
Dr. Kocsis Attila református lelkész gyűjteménye
KIÁLLÍTÁS - MEGHÍVÓ
2018. február 15-én 19.00 órától
Collegium Hungaricum (1020 Wien, Hollandstrasse 4.)
A BÉLYEGEKEN A REFORMÁCIÓ kiállítás a Reformáció 500. jubileumi évében városról falura
járt a magyar református gyülekezetekben, iskolákban, kultúrotthonokban, hogy a Reformáció értékes
történetét mutassa be egy különleges formában: a bélyegeken keresztül.
A Reformációról szóló bélyeggyűjtemény egyedülálló az egész világon, egyfajta kuriózum, újdonság!
Közel 100 ország bélyegei vannak a gyűjteményben, olyan országokból is, mint Buthán, Leshoto,
Észak-Kórea, India, Suriname, Pitcarin szigetek, Albánia, Bissau Guinea, Pakisztán, Dahomey és még
sok más ország, melyek a Reformáció korával és a Bibliával kapcsolatos bélyegeket bocsátottak ki.
A kiállítás témái: az előreformáció alakjai, Luther és Kálvin kora, a Reformáció Európában és
Magyarországon, a nemzeti nyelvű bibliafordítás és nyomtatás – Gutenberg.
A tablókon szembe jönnek velünk az előreformáció alakjai, Thomas Müntzer, Husz János, Rotterdami
Erasmus, Luther Márton és Kálvin János kora és kortársaik, az európai reformáció városai, a
hugenották, az anglikánok.
Majd a magyar reformáció alakjai: Károli Gáspár, Lorántffy Zsuzsanna, az erdélyi fejedelmek. Jeles
városok, mint Debrecen, Pápa, Sárospatak. Nem maradhat ki a gályarabok emlékezete és az őket
kiszabadító Ruyter Mihály holland tengernagy.
DR. KOCSIS ATTILA református lelkipásztor szenvedélyes bélyeggyűjtő. „Érdekes emberek a
gyűjtők. … Van bennünk egy megmagyarázhatatlan tűz, a nem-gyűjtők által meg nem érthető belső
feszültség, a gyűjtemény teljesebbé tételének örökös feszültsége. … Az igazi gyűjtőknek van még egy
másik érdekes, mondhatjuk úgy is, hogy nemes tulajdonsága: igyekszik közkinccsé tenni munkája
eredményét. Hiszem, tudom, nem kivagyiságból, nem értékei fitogtatása okán tesszük ezt. Hanem
mások számára mutatjuk be, mennyi szépség, érték, múlt és jelen hozható össze egy gondosan
válogatott gyűjteményben. … Mindenki igyekszik emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi
évet. Én a Reformáció korának és személyiségeinek középpontba állításával a bélyegeken keresztül
kívánom megünnepelni a jeles évfordulót. Történelmi arcképcsarnok, utazás téren és időn át, ami
előttünk áll.” Dr. Kocsis Attila

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Reformáció 500+1 jegyében a
Collegium Hungaricum és a bécsi magyar gyülekezet szervezésében a kiállítás
megnyitójára, a Reformáció korát és történetét megjelenítő bélyegek megtekintésére és
az azt követő fogadásra.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
KONFIRMÁCIÓ - KONFIRMÁCIÓOKTATÁS - 2018
Szép hagyomány a gyülekezetünkben, hogy a gyülekezeti ifjak és felnőttek is magyar nyelven
tesznek vallást hitükről, konfirmálnak az ünnepi istentisztelet keretében. Ez a szép alkalom a
konfirmandusok és a gyülekezet számára is kiemelt ünnepet jelent.
A konfirmáció alkalmát megelőzi a felkészülés, a konfirmációoktatás ideje, melynek célja a
református vallás mércéje alapján a hitismeret bővítése, az egyházi életbe való bevezetés, a
konfirmandusban felmerülő kérdések megbeszélése, a közösségi szellem erősítése a csoporton
belül, a keresztyéni élet és felelősségvállalás az egyházi és az egyéni életben. A
konfirmációoktatás során a hangsúlyt arra helyezzük, hogy a konfirmandus megértse a
hitigazságokat, megismerje az egyházi és a gyülekezeti élet működését, az abban való aktív
részvételt, megtalálja a maga helyét a gyülekezetben. Mindezeket a Biblia, a Heidelbergi Káté
és a Református Énekeskönyv alapján sajátítják el a konfirmációoktatás alkalmán.
2018. január-október között folyik a konfirmációoktatás alkalma általában vasárnaponként
15.15 órától a gyülekezeti teremben. Nemcsak a konfirmandusokat, hanem a gyülekezeti
tagokat is szívesen látjuk az oktatás alkalmán, ha vallásunk és hitünk alapköveiről szeretnének
újra hallani, átgondolni felnőttként, amit ifjúkorban már elsajátítottak.
A konfirmáció alkalmára 2018. október 28-án, a Reformáció ünnepi istentiszteletének
keretében kerül sor.
Hordozzuk Isten előtt imádságban ezt a gyülekezeti alkalmunkat és a konfirmandusainkat is,
hogy a hit útján haladva jó előmenetellel lépjenek majd rá az Istenben bízók, hitvallók sorába.
***

ÉNEKTANULÁS
Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket az ÉNEKTANULÁS alkalmára
HANDL GYÖRGY kántor, orgonaművész vezetésével
vasárnaponként az istentiszteletek előtt 16.00 órától a gyülekezeti terembe.
Az énektanulás során az istentiszteletre is készülünk a prédikáció témájához választott énekek
által, így lehetőség nyílik mélyebben elgondolkodni az igehirdetés tartalmáról. Újszerű
énektanulási módszerrel sajátítjuk el a dicséretek szövegét és dallamát, a régi egyházi
dicséretek szövegénél érdekes és új információkkal bővül az ismeretünk. Egyházi dicséreteink
énekelve mondott imádságok, melyek által közösségben imádkozhatunk, énekelhetünk
hálaéneket, dicséretet az Úr előtt!

Egyházi énekkincsünkkel való gazdagodás alkalmát és a gyülekezeti közösség
erősödésének lehetőségét rejti magában a vasárnapi énektanulás.

