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„Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó
örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom
öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen ” (Júdás levele 24-25. vers)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje a 2020. esztendő nyári hónapjaiban:
2020. június

28. du. 17 óra:

Istentisztelet, Nyári orgonajáték

2020. július

26. du. 17 óra:

Nyári istentisztelet

2020. augusztus

30. du. 17 óra:

Nyári istentisztelet,
Új kenyér - Úrvacsora

2020. szeptember

20. du. 17 óra:

Istentisztelet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
A nyári hónapokban lelkigondozás, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés igénye
esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.
*
Keresztelővel kapcsolatos megbeszélés, a jegyesoktatás alkalmai, család- és
beteglátogatás a nyári hónapok folyamán is rendszeres, időpontok egyeztetése a
lelkipásztorral személyesen vagy az ismert elérhetőségek valamelyikén.
FELHÍVÁS
Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!
A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk a Testvérek figyelmét gyülekezetünk támogatására.
Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét
magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán
várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére
szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is gyülekezetünk számlájára küldeni a fenntartásra szánt
hozzájárulásokat:
Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2020”
Köszönjük az eddig nyújtott anyagi támogatást, valamint minden olyan szolgálatot, melyet
közösségünk építésére kaptunk.

Minden kedves Testvérünknek áldott nyári hónapokat,
jó pihenést, testi-lelki feltöltődést kívánunk!
Bécs, 2020. június 23.

A gyülekezet vezetősége

NYÁRI KONCERT – MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Testvéreinket a 2020. június 28-án 17.00 órakor kezdődő
istentiszteletre, melynek keretében nyárköszöntő orgonakoncertre kerül sor
HANDL GYÖRGY orgonaművész előadásában.
„Az orgonahangverseny darabjaiban a bensőséges vidámság, az öröm motívumainak körforgása
jelenik meg, szimbolizálva, leképezve az életet. Ezek a motívumok alapvetően barokk művekben
találhatók meg. A hangversenyen elhangzó barokk orgonadarabok között egy romantikus
korálelőjátékot is hallhatunk, amely J.S.Bach „Jesu, meine Freude” kezdetű korálra íródott. A
nyári koncertnek célja a zenei élményt nyújtó percek mellett rávilágítani arra a tényre, hogy a
zene öröme, a zeneművek értéke csak közösségben élhető meg a legteljesebben. Ezt számomra a
koronavírus miatti krízis tette egyértelművé és véglegesen világossá.”
Handl György orgonaművész, a bécsi magyar református gyülekezet kántora
A Bécs-Belvárosi református templom falai között felcsendülő zeneművek hallgatása lélekben is
ráhangol bennünket a nyár hónapjaira, melyekben remélhetőleg sok öröm, találkozás, pihenés,
feltöltődés vár ránk a hosszú tavaszi hónapok bezártsága után. A nyárköszöntő koncert célja ezzel a
lelki útravalóval megörvendeztetni az orgona hangjain keresztül a hallgatóságot.
***
NYÁRI ÚTRAVALÓ – ÁLDÁS AZ ÚTRA
„Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a megfáradtaknak! Itt van a felüdülés!” (Ézsaiás 28,12)
A 2020-as esztendő első fele már mögöttünk van; rendhagyó hónapok voltak ezek, tele miértekkel és
hogyanokkal. A felbolydult lélek pihenésre, feltöltődésre, az öröm és a békesség megélésére vár. A
nyár lehetőséget ad arra, hogy megcsodáljuk Isten teremtettségének sokszínűségét a mezők
liliomaiban és az ég madaraiban, mindeközben kicsit megfeledkezzünk a napjainkat terhelő
aggodalmaskodásról. A nyár csodáin keresztül közelebb jön hozzánk Jézus szava: Isten gondot visel
rólunk. Gondviselő Istenünk kezébe tegyük le az előttünk álló hónapokat és tőle kérjük el a számunkra
elkészített ajándékokat. A nyár kezdetén sokan tervezik és várják a régen látott családtagokkal,
rokonokkal, barátokkal a találkozást, akiktől a megszorító rendelkezések miatt hónapokig határok
választottak el. Isten őrizze meg mindnyájunk életét, kísérjen áldásával és békességével a nyár
idejében is, hogy a testi-lelki fáradtságot kipihenve, új élményekkel és megtapasztalásokkal térjünk
majd vissza a gyülekezet közösségébe.
Ezúton kívánok áldott nyári hónapokat, örömteljes találkozásokat, testi-lelki feltöltődést a
legközelebbi viszontlátás reményében.
Legyen előtted mindig út, az arcodat melegen süsse a nap,
a szél mindig hátad mögött fújjon, az eső puhán essen földjeidre,
s míg találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.
Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

