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Közgyülésünk vezérigéje 2010 március 07-én ez volt.  
"Mert az Istennek beszéde élö és ható, és élesebb minden kétélü fegyvernél, és elhat a szivnek és léleknek, 
az izeknek és a velöknek megoszlásáig, és megitéli a gondolatokat és a szivnek indulatait." Zsid 4,12 
Idézet Füle Lajostól:"Fegyverkezni" A hit szép harcát" harcolom, hát fegyverkezni van okom, félve - 
roppant nagy a tét - az Isten minden fegyverét." 

Ismét eltelt egy év Isten segitségével a templom ajtó nyitva van, élö a gyülekezet és  presbitériuma! 
Továbbra is vendéglelkészek szolgálatával szervezzük az évi 11  Istentiszteletet . Ebben annyi változás 
történt, hogy 5 alkalommal a MRE által kiküld lelkészt és 6 alkalommal az általunk meghivott lelkészek 
szolgálnak. Szivesen vállalják a szolgálatot , van aki minden évben eljön közénk. Természetesen a 
jövetelek és szállás  szervezés továbbra is Mme Heddad feladata. Szállásukat vagy fizetjük vagy egy-egy 
presbiternél laknak, akik a lelkészek kiséretét is ellátják. 

Köszönet jár a szolgálatért, mivel ezek a lelkészek csak úgy tudnak eljönni, hogy otthon 
megszervezik a helyettesitésüket. 2009 januárban Nt Fodorné Nagy sarolta, februárban Ft Pátkai Robert, 
márciusban Dr Békássy Albert, áprilisban Nt Lázár Csaba, májusban Nt Lázár Eniko,júniusban Nt Varga 
Pál, júliusban Nt Réka Lucky tartották az Istentiszteleteket.  

30-40 személy jelenik meg egy-egy alkalommal, örömmel fogadjuk a katolikus hiveket is. Minden 
Istentisztelet után kávé, tea gyünyörüen megteritett asztal várja a testvéreket. Köszönet jár ezért Mlle 
Dapoigny Catherinnak és barátnöjének Mlle Massieu Francoisnak, különösen szép volt a novemberi  
szeretetvendégségi terités.  

Kérjuk a megjelenteket, hogy a teázás után az asztal leszedésekor mindenki segitsen, mert a termet 
tisztán rendben kell elhagyni.  

Továbbiakban bevezetjük, hogy egy kis tányérra mindenki tegyen le egy kis összeget a hozzájárulás 
cimén, mint tudják  évtizedek óta a megteritett asztal  Catherine-ék felajánlása az egyháznak, úgy mint 
munka és a felteritett finomságok. Ök nem fogadnak el pénzt ezért, de ami bejön azt másra fordithajuk.   
 

Itt az ideje, hogy a református gyülekezet is kezdjen gazdálkodni. Mint tudjátok az imatermet és a 
fenti termet is béreljük, s mindezt minden féle anyagi támogatás nélkül, a hivek adakozásábol fedezzük. 
Az éves adományokról Catherine adóbevallási papirt küld ki mindenkinek, itt kérem megjegyezni, hogy 
aki egyháztag akar lenni, névre szoló adományt adjon, vagy csekkel vagy névvel ellátott boritékban, csak 
igy lehetnek szavazó joggal élö egyháztagok! 

Sok új arc jelenik meg egy-egy Istentiszteleten, de a gyülekezet fenntartása a östagok vállán van, 
várjuk az új felelös tagokat, az érdeklödést, hogy hogyan müködünk s talán részvételt is a munkánkban 
Isten dicsöségére. 

Mellékletben megküldjük az egyház éves Istentiszteleteinek dátumát, kérjük jegyezzék fel 
naptárukba, augusztusban nincs Istentisztelet. 

Megköszönve figyelmüket a presbitérium nevében! 
Mme Heddad Anne Marie 
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