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SZ trE(rIK9,tWKÜW.,
Ezsaíás csodálatos pr fe ctájának, eZ a két szava krilqf_r figyelemre-

mélt . olyan mindennapi szavak a mindennapi életben. A foldon át-

lag minden másodpercben sziiletik egy gyermek. Mialatt ezt a néhány
sort leírt am, már tobb gyermek sztiletett. Talán Magyaro rszágon . Ta|án

Angliában, Kínában, Indiában sztiletett egy-egy. Mindegyik valakinek
sztiletett. Egy fehér, egy sárga vagy feketeboní édesanya olébe tette

le Isten mindegyiket. Egy-egy család elmondhatja: nekiink sztiletett.

Kimondhatatlan oromtinkre, mint régen r'árt vendég. Akármiképpen,
de senki sem csodálkozik rajta, hogy ..szti1etett''' E'z a világba val
belépésnek a rendes, az egyetlen utja: sztiletni. Az volna kiilonos, ha

egyszer taláIkoznánk egy emberrel. akirol azt ha|Ianánk, hogy nem
anyátol sziiletett, hanem valami más. rerrdkíviili m don jott ide.

De ami mindnyájunknál tenTlészetes. aZ az Isten Fiánál csodálatos.
Csodák csodáia igazán. Hogy Isten Fia, ezÍ az alézatos utat választotta. hogy teste egy fti1di anyának
méhében alakuljon hossz h napok alatt, hogy tehetetlen, mások gondozására szorul csecsem lássa
meg a napvilágot, ez valami igen csodálatramélt . Sziiletett. Enné1 csak egy csodálatosabb dolog van:

Az hogy megha1t. Miért is szoktuk, mint legnagyobb csodát emlegetni a hrisvétot és az áldoz csiit rt -

k t? Hát az-e a legnagyobb csoda, hogy az élet fejedelme' aki maga az élet, nem maradt a sírban, hariem
feltámadt és visszatért az orokkéval ságba, az o igazihazájába? Nem sokkal nagyobb csoda a karácsony
és a nagypéntek csodája? Az, hogy annyira m ega|ázta magát, hog-v rigy jiltt el világra, mint csecsem , és

hogy meghalt, még pedig rigy, ahogyan a legelvetettebb gonosztel'cik haltak meg: keresztfán. Meghajol-
va nézztink bele ebbe a nagy titokba, ha be1e tudunk nézni. De aki igazán bele akar nézni' annak el kell
takarnia a szemét a nagy fényesség eltll, mint a nagy olasz lesto Coreggio képén a pásztorok.

Sziiletett'. ' Mégpedig nekiink sziiletett. Ezt mondja Ezsaiás pr féta. Kinek a nevében? Kinek van rá
joga, hogy nmagát is belefoglalja ebbe a,'nekiink'' sz ba S azt mondja nekem is. Apr fécia a maga els
értelmében mindenesetÍe Izráel megalázo|t és megsanyargaton népének hirdette az tir mhírt, a szabadito
elj vetelét. De hogy kinek vanjoga elmondani, hogy: nekem is sziiletett a Jézus, azt a legilletékesebb-
nek' magának a Megvált nak a szá1ábo| tudjuk meg. Egész fiizérre val gy ngy Jézusnak sok drága
nyilatkozata, amelyben an 1beszél, hogy miért is j tt Ő, az embemek Fia, erre a világta. De mind egy-
ben <isszegz dik, abban, hogy a brín s kh z j<itt, az elveszettekhez jott, hogy megkeresse ket, vérével
megváltsa ket. (Máté 9:13' Lukács 19:10, Márk 10:45 stb.)

Egyetlen egy dologt l ftigg, hogy Jézus értem is j tt, nekem is szÍiletett-e. odasorolom-e magamat a
brín s k az elveszettek' a megváltásra szorul k k zé? Természetesen nemcsak szájjal' hanem lelkemnek
legbens bb t redelmével' megváltásra vágyásával, kegyelemre kiáltásával? Ha igen: Nekem sziiletett'
Egészen bizonyosan nekem sziiletett ' Ezsaiása pr féciája nekem teljesedett be. Karácsony az én katá-
csonyom. Bethlehemi gyermek az én Megvált m. Dics ség a magasságos mennyekben az Istennek érte !
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WreLvafamit,.,

Az vodai foglalkozáson az téves Péterke egyT e k zelebb sÍind rg tt hozzárn' Hát d mit szeret-
nél? _ pr báltam bátorítaai' _ Kéjek egy pici uu;u-it _ fogalrnaztameg kívánságát. _ Delmégis, mi az
a valami? Semmiképpen sem iírult el t bbet, csak ezt a mondatot ismételgette. Végiil átnyrijtottam neki
egy szem cukorkát. De nem is figyelt arra, amít kapott, egyszerre fiilragyogott a szeme,kjtÁrtakezét, és
amikor ftilemeltem, átiilelte a nyakamat. Akkor értettem meg, hogy tí nem is az ajÍndékot várta' hanem
az adás mozdulatát, azt,hogy t r djenek ve[e, valami éppen neki sz ljon. Cserébe is egészen adta n-
magát.

(forrás: internet)

A karácsorry cso dája éppen ez: Isten nem is csak ,,valamit'', hanem a 1egnagyobbat, legdrágábbat adta
nekiink' az frát, Jézus Krisztust' T r d tt veltink' mert tudja, hogy igazán nekiink van sztikségtink
Óreá. Cserébe mi is odaadhatjuk magunkat, rábízhatjuk életifurket, kezébe tehetjiik j vend ket, holna-
punkat, az j esztend t!

Az Uristen áldása kísé{en benniinket 2021-ben is!
Hadh zi Tands

Advent
Valaki jon - de te nem veszed észre!
Valaki kozeledikhozzád - de tebezárk zoll
Valaki kopog ná|ad - de te áta\szod látogatását!
Valaki belép hozzád- de teházonkívtil vagy!
Valaki nálad lakik - de te kidobod t!

Valaki feltárulkozík - de te a szavábavágsz!
Valaki vár d - de te hátat forditasz neki!
Valaki segítséget kér _ de te megkeményíted szívedet!
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt!
Valaki végtelentil rá& - de veled Sosem lehet beszélni.
Valaki nyugalmathoz - de te sZétSZ rt Vagy!
Valaki jon -'- de te csak magadat látod!
Amíg csak jon - mindig megváltozhatsz!

t



sÍt< SAI{DOR: Te Deum
Téged Isten dicsérlek
és hál t adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennaPim
és nem gytÍjtottem másnapra val t,

hála leg1,,en.

Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,

hála legyen.

Hogy értenem adatott m sokat,

és nem kellett sírnom, hrgy megértsenek,

h la legyen.

Hogy a sír kkal sírni j l esett,

és nem nevettem minden nevet vel,

hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattal mindent, ami rut,

hála leg,len.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rut, nem tett boldogtalanná,
hála leglen.

Hogy sohasem féltem a szeretett l
és szerethettem, akik nem szerettek,

hála leg,len.

Hogy akik szerettek, szépen szerette.fr,

és hog,, nem kellett nem szépen szel.etnem,

h la leg,ten.

Hogy amim nem volt, nem kív ntam,

és sohasem volt elég, aki voltam,
hala legten.

Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,

h la leg,ten.

Hogy megtarthattam a hitet,

és megfuthattam a kicsikfutását,
és funa futhatok az Érkez elé,

s tan nem kell a városba mennem

a lámpasomba olajért,
h la legyen!

Hogy tegnap azt mondhattam: gy leg,'en!

és ma is kialthatom: ugy legyen!
és holnap és holnaput n és azut n is

akarom énekelni: ugy legyen! -
h la legyen, Uram!
hála legyen!
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Békesség

Wdr;es testvérefu

Újra itt van december, jelezvén, k zeledik az év vége| Megérkeztiink Advent heteibe' k ze}edik Szent
Karácsony iinnepe' ami val színríleg minden családban másként zajlik idén, mint azt korábban megszok-
tuk. Ami nem váItozoÍt, az az, hogy ebben az id szakban általában visszatekintiink a m g ttiink hagyott
évben ttirtént eseményekre.
Mi is emlékezziink hát egyházk zségiink 2020-as t rténéseire ! Sajnos ez évre nagyon rányomta bé-

lyegét a koronavírus megie1enése. Minden tekintetben hátráltatta gy a hitélet, mind a fizikai feladatok
megoldását.

Nem nehézségekt l mentesen, id nként problémákkal terhelten, végtil sikeriilt a meghosszabbított ha-
tárid n beliil a par kia felujítását elvégezni. Így év végére már rÍj k nt<isben díszeleg a szép, impozáns
éptilet.

Elmaradt sok olyan k z s esemény, amelyet annyira várfunk minden évben: ktiz s kirándulás, az ének-
kar adventi miisora, de olyan id szak is volt - nem is r vid _, amikor a klubfoglalkozások, énekkari pr -
béIr., sí5t az istentiszteleti alkalmak sem kerÍilhettek megrendezésre' A hitéletiink ébrentartása érdekében
a Tiszteletes Úrék ajárvrírryid szak korlátozásának idején is gondoskodtak r la, hogy az intemet segítsé-
gével is hallhassuk Isten igéjét, és imádkozhassunk oltalmáért és segítségéért. K sz njiik az egyházk z-
ségtinkért vé gze Ít aléuaÍo s munkáj ukat !

Hálát adhatunk azokért a megva\ sult programokért, amelyeket sikerÍilt a pandémiás id szak enyhébb
szakaszaiban megval sítani: a Berekfijrd n elt ltcitt napokért, a konfirmálásért, klubfoglalkozásokért,
eskiiv kért, keresztel kért, presbiteri kirándulásért. a szokásos presbiteri, énekkari vacsoriíkért' csak
hogy a legemlékezetesebbeket említsem.

Itt szeretnék tisztelettel gratulálniHadházi Tamás tiszteletes tímak az esperesi kinevezéséhez! Sok er t
és kitartást adjon a J isten a feladat elvégzéséhez! Úgy gondolom' mi, a Nagylétai Református Egyház-
k zség tag|ai biiszkék lehetiink arra, hogy lelkésziink a Debreceni Reformáfus Egyházmegye esperesi
tisztségében hirdeti Isten igéjét gyiilekezettink templomában.

*a

Szeretném megkoszonni a
gytilekezet tagj ainak egyház-
kozségtink támo gatéLsát, vala-
mint a presbiteri testtilet segí-
t munkájátl Ne hagyjuk sz
nélktil aZ ldosotthonban és
a Szociális SzolgáItat Koz-
pontban dolgoz k lelkiisme-
retes tevékenységét Sem' ko-
szonjtik kitartásukat, mellyel
ebben a nehéz id szakban
végz1k feladatukat, sokszor
a családot is p tolva aZ ido-
sek számára, ak1k most nem
találkozhatnak SzemélyeSen
kozeli hozzátartoz ikkal !

1J

VégezetÍ.il kívánok a gytilekezet minden
t 1, megpr báltatásokt l mentes boidog irj

tagjának Istentol
esztendot!

megáldott békés karácsonyt, és betegségek-

Pupp S ndor,f gondnok
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Szocia{k Szo{gáftat I(ozpontja 2020-as éve es eseméryei

Rendhagy él r'an tr-iogotttink, nem volt konnyíí, sok
programunk elrllaradt. az intézrrrény élete' mint ahogy
mindenki rrrás élete is g1'okeresen rnegváltozott, de

azért ebben az ér ben is tor_téntek ernlékezetes dolgok,
ezekr oI s z e re t rl é k b e s z á tll o l rl i a z a l ább i akb an :

Az otthonban t rtént:
} Január 13-án 1akogrii1eSt tal1ottlrllk. melyen átbe-

szélttik az intéznietll bell tortént e sei-trényeket az el-

mrilt évbol. és e1ore te kirltetttiilk a ]020-as ér're is

} Márcir.rs 8-átl rllegkezdt-ldott a Látogatási tilalom,
ami nyárig tarttltt. kotrlo1r te rhet ror a mirrdenkire.

Gondoz ink mindent megtettek, hogy a lak k magányát oldják, de a család lriiinr át sajnos lrri rrem potolhatjuk

} A nyár folyamán, mikor kicsit lazultak a szigorítások ismét fellépcink r o1t .\gtrsttln .\nita. aki ér'ek írta visszatér

vendégtink, él zenei miisorávLl szorakozÍatta lak inkat (távolságot tart\ a )

} A nyáron a szabályok betartásával fogadtuk a látogat kat, ami nag} olomet je]elltett a lak knak, kicsit mindany-

nyian fe l lé le gezh ettti nk
} szeptember 1-ével ismét be kelrlett zámi az otthon kapuit
} okt ber l3_án lak inkat kosz nt ttiik id sek napja alkalmáb l sziik kiirbeIr. de finom ételekkel és Stitikkel,

kicsit n Lízgatva
} decembei 6-án kollégan nk speciális plexire ragasáott szakálla] Ilrikulás jelrnezben adta át lak ink csoki mi-

kulásait, mosolyt csalva az arcoka
} a Karácsonyi ebédrrjl sem feledkeziink meg, szintén csak a lakok szárrrára készítjiik el az iinnepi meniit, iinnepi

terítéket és k z sen karácsonyi zenéket hallgatva díszítjiik fel az ottlron karácsonyfáját

A Klubosok élete:
} Február 28-án farsangoltunk, a finom ételek mellett táncolni is r o1t

} Augusztusban ismét 4 napot toltottek Berekfiird n klubosaink
} Id sek napját biztonsági okokb l nem szerveztink' de ho-ey a fitlotll

ink otthonukban kapták meg aZ tinnepi meniit
} A járványiigyi veszélyhelyzet miatt lehet séget biztosítunk a klrrbosok szárná'a egyéb segítségek igénybe vé-

telére p1. bevásárlás, gy gyszerkiváltás. Aki szeretne élni ezzel a lehet séggel jelezze a 376-059'es telefonszá-

mon!

HáZi segitségny jtás:
Aházi gondozás tertiletén is változások voltak ebben az évben, gondoz ink munkáját befolyásolta a vásárlási id

bevezetése, és a biztonsági okokb l bevezetett hosszabb betegszabadságok, így a munkaszervezés néha okozhatott

kellemetlenséget az ellátottjaink számára, kiisziinjiik a megértés és a tiirelmet mindenki részér L Igyekeztiik
járvrányiigyi szempontb l a lehet legbiztonságosabbá tenni a segítségnyrijtást, bízunk benne, hogy továbbra is

bizalommal fordulnak hozzánk!

Támogatt szolgálat:
a jarványhelyzet miatt a szállírási szolgá1tatások jelent sen változtak, vo1t id szak, amikor egyáltalan nem mií-

ktidhetett az aut nk, de a személyi'segítés a házi gondozáshoz hasonl an a megfelel véd eszkÖz khasználatával,

a lehet legbiztonságosabb m don továbbra is miíkiid tt, éS miík dik. Továbbra is hívhat ezen a telefonszámon:

0 -30/834-0500

Lehetoség

etelek é1r ezete 1le lllaradjo1l el, a klubosa-
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Békesség

Jelz rendszeres házi segítségnyrÍjtás:
Ezt a szolgáItatás változatlanul tudtuk btztositani az
év során, az &dekl d ket továbbra is vár1ukl

Dolgoz k élete:

szonhet en 2 fot alkalmazhattunk ebben az ér'ben is a
kozfo glalkoztatás keretében.
} Február 2I-én dolgoz i farsangot taftottunk. alrol
fergeteges parti volt, remek jelmezekkel.
} Márciusban a 1árványt-igyi váItozások miatt [rj sza-
bályokat alkottunk és ezeket a dolgoz kkal végig \ et-
ttik, begyakoroltuk. Azota is kovetjtik a változásokat'
utasításokat.
} Március 9-én Ihász J zsefné házi gondozo.jtrnius
7_én Moczokné Szima Erzsébet gondoz ment nr uqdíjba, ezriton is kívánunk nekik hosszri, boldog és egészségben
elt<ilt<itt nyugdí| as éveket !
} DolgozoinkjÚrliusban egyszeri brutt 50.000 Ft jtrtalrnat kaptak , a járványtigyi helyzetben végzett kivál
kájukért, melyet ezuton is koszontink!
} Szeptemberben a szabályok szigorubetaftása tnel1ett egy dolgoz i vacsorát tartottunk a kokadi Betekincs

mun-

Étt.-
remben.
} 5 dolgoz szerzett demencia gondoz végzettséget. arrri feltétele az intézménytink szakmai miik désének, min-
den dolgoz szép eredményt ért el a vizsgán.
} A karácsonyi dolgoz i rendezvényiink elmarad.

Fejlesztések:

ágyak, illetve a nag\' trrennyiségri védoeszkoz vásárlása, ami nem tervezett
kiadás Volt. A speciális eszktiz k beszerzése volt a legnehezebb, hiszen sokat
tuIáraztak' vagy nelll \ olt kaphat , de mostanra már rendelkezéstinkre állnak
arc pajzsok, speciáiis kopenyek, FFP2 és FFP3 maszkok, illetve ezekb l egy
biztonsági tartalékka1 készLilttink, az esetleges készlethiány miatt.
} Nagyon sok segítséget kaptunk a Református Szeretets zolgáIattol és az
államt l is, illetve t-elajánlásokat is kaptunk Szab Tibor képvisel rirt l,
Belgyár Andrást l és feleségét l ( zon generátor) és házi készítésíi maszko_
kat is kaptunk, minden kedves adományozonak koszonjiik, hogy gondoltak
ránk!
} Udvarunk kapott egy szép térkovezettkiiil s, beszélgetos helyet, amit egy
sziik krítkoronáz meg. Bízunk benne, hogy lak ink és látogat ink is (amikor
már végre lehet) oromtiket lelik benne!

} A szokásos és sziikséges felrijításokat és javításokat is el kellett végeztetrrtink, volt tet rész fedés, tiibb szobá-
ban padozat csere' és 5 szobára rij ablakok is keriiltek.
} Folyamatban van egy látogatrík fogadására alkalmas he|yiség kialakítása, ahol karácsonykor biztonságosan
tudják fogadni lak ink a családtagjaikat.

Minden ellátottunk és dolgoz nk nevében mondhatom, hogy nagyon váIjuk a k vetkeztj évet, és várjuk, hogy vége
legyen ennek az egész világot érint megpr báltatásnak. Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepekeiés notciog r1

EsÍend t kíván ok az Egyhávk zség minden kedves tagj ának !

Katonáné Becsi Be ta
Intézményvezet

b
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Ismét elmult egy esztend ésiaz adventi id -

szak vége felé a legszebb iinneptink á11 a ka-

puk elott.
Advent harmadik vasárnapjátkovet en, a ké-

sztilodés" a r-árak ozás felfokozott, reményteli
és boldogságos perceiben koszontom Öno-
ket. F o g a dj ák gon do Iataimat egytitt tinnepel-

ve, hisz kozeleg az év legboldogabb napja, a

Karácsonr-.
A kereszténr r ilágban a Karacso1l}, Jézus

Krisztus sztiletésének az tinnepe, Isten egy-

sztilott fiáé. a \Iegi áltoé. Így élik meg azun-
neplok tobb. tnittt ]000 év ta milliárdnyian,
erot nrerítr e és erot adr'a.

E'z a késziilodés nrost sokkal másabb, mint
ami11'ennek lentiie kellene.

2020. eg} olr an ér. anrely'et. ha egy sz val
keller-re kitqezni a csonkaságok éve lehetne.

A rnegszabdalt HÚrsvétunk után még re-

mérrr'kedttirrk. lro-ey a Karácsony már nem

il1,en lesz. \'aloban nem olyan, mert még szi-
gorubb eljárásrendek vannak érvénybefl aZ

oszi kilrirdetett veszélyh elyzet során. Bár, ha

r-isszatérunk a realitás talajára láthattuk a fo-

l;'amatokaÍ. AzAnyák Napja' a Nemzeti Ün-
nepeink is ilyen korlátozásokkal teltek. Az
ér-es rendezvényeink mindegyike elmaradt.
A sors szomor fintora, hogy Trianon 100.

ér' fordul oj án sem telj esedhetet t kt az emléke-
zés.

A családi események tobbségét is a bizony-
talanság ánya lengte be. Sok esetben nem

orrilhettek felhotlentil a fiatalok, akiknek az

eskur-oi idopontot is váitoztatniuk kellett.
Nem orulhettek azért Sem' mert a vendégek a

meghívást a fert z dést l val félelmiik okán egyre másra mondták le.

Nim lehetett id ben temetni sem, mert olykor karantén akadályozta még a csaiádtagokat is a szertaÍtá-

son val részvételben.
Mindezekben egy nytilfarknyi sztinet volt csupán a nyári h napokban. De j tt az osz és foly'tat dott

minden csak komolyabb Íitemben. Rendkíviili sztinetet kellett elrendelniink az vodában, látogatási kor-

|átozás van a bentlakásos intézményekben. Az egészségiigyben nagyon sok esetben átírták kés bbre az

ellátások id pontját. Maszkviselésr l, fert tlenítések sorozatár l, karantén szobar i és zon generátoros

programokr 1 sz 1 a világunk, a feltétlen tiívolságtartás mellett.- 
zozo tarata csonkaságok éve' mert minden félig, vagy alig t rtént meg, vagy egyszerííen el kellett

maradnia.



Békesség

Azonban a mi világunk ennél sokkal szebb! Reményt ad az éIetre mindannyiunknak Jézus sziiletése!
Békét és szelíd szeretetet hozhat az iinnep, csak meg kell találnunk ehhez a biztat jeleket'

A kiils jelek egyértelmríek: az adventi koszoruk, a díszvilágílís fényei, a feldíszített feny<jfrík, a bejgli
illata még ha vendég nem j het akkor is fontosak. A Karácsonyi napsiités vagy a frissen fiullott h is,
amelyek ezen id szak kiil nlegességéhez tartoznak'

A bels jeleket pedig mindig magunknak kell megteremteniink.
Ha j l figyeltink elTe' meg lehet simogatni a szerettiinket sz ban' telefonon, vagy akiír az intemeten

keresztiil is. Most t bbet ke1l így t<ir dniink egymással' miár csak azért', ÍÍert ez az iinnepiink nem lehet
személytelen és csonka!

Erre hívja fel figyelmtinket Holzleiter Fanni ( Mosolyka) két idézete:

,oKevés dolgot tudok pillanatok alatt meg\'áltoztatni, de egyet bármikor: a hozzáátllásomat.''
o'Milli okom van a boldogságra'- ahogy neked is.''

Vegyiik magunkra most ezzel a szríndékkal az iinnep ktint sét és bízzunk abban, hogy a k vetkez Ka-
rácsonyunk már nem ilyen bizonytalanságban telik.

Fogadjuk el az erdélyi magyar k lt Remén1'ik Sándor csendes csodáit mert talán így a m g ttiink lév
ido, és az el ttiink áll dolgok mindenkit egyformán megérintenek:

,,Ne vdrj nagy dolgot életetlbe,
Kis h pelyhek az r miik,
S zittÍI , h alk szirom-cs o dák
Rajtuk tÍt Isten sz l: jijv k"

Ezze|kivánok aNagylétai Református Gyiilekezet minden tag|ának és városunk minden polgárának Ál_
dott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet.

Menyhdrt Károly polgármester, presbiter

9
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Gyi{ekezeti jsá-
g.'nk 15. oldalán
egy szilveszteri
( év esti) imádsá-
got találunk, melyet
néhai Cseri Kálmán
neves református
lelkipásztor mon-
dott el egyik ig"-
hirdetése után. Az
imádság mellé egy,

aZ interneten taláIt
kép kertilt, melyen
eZ á11: ,,Koszonjtik
I stenunk az elmirlt
él etl "

Elgondolkoáatott ez a mondat: vajon el tudjuk mondani teljes szíl'r el. oszintén. hog1' k szonjiik ezt az

évet (is) Istennek?
Ez az év egyértelmííen a Covid-19 vírus éve volt. Mindannyiunk életére be1bl1ással r'olt, családjában,

ismerettségi k rében val színri, hogy mindenkinek volt meglenozodon betege. ismertjse' Tapasztaltuk:

valaki észre sem vette, hogy ,,beteg'', mások pedig hosszir k rhází kezelés utár-r térhettek csak haza, Isten

kegyelméb l. Mindenben rijítva alkalmazkodni kellett a mindig l áltozo helyzethez. A hittan rákat ta-

vasszal mi is online tartothrk, és az istentiszteleteknek is sokáig csak aZ intemeten 1ehetett részese lenni.
Tavasszal 6 héten keresáiil (beleértve a h svéti iinnepeket is). most osszel pedig 4 vasámap online isten-

tiszteletet tarthattunk, ezáltal is vigyázva gyiilekezeti tagjainkra. r r'a oket a megfert z dést l. Miírcius
16{ l el sz r heti két alkalommal, majd hetente ,,hétk znapi elcsendesedéssel'' is jelentkeztiink hétr 1
_ hétre, ugyancsak az intemeten. (A vasámapi istentiszteleteken kír'l'il 48 r vid áhíttalje1entkezti'ink.)

Ahogyan családi életiinkben, rigy gyiilekezeti programjainkra is igaz, hogy sok mindent el kellet ha-

lasztani, volt amit id ben meg fudtunk tar1ani, és volt amit nem leheft megszervezni, lebonyolítani.
A szokásos ,,nagy kirándulást'' a vírus miatt nem lehetett megszervezni, reméljiik j v re már rijra ritnak

indulhatunk erre ak z sségépít programunkra.
Elmaradt t bb keresztel , eskiiv , amelyeket kés bbi h napokban sikerÍilt p tolni.
A konfirmáci t a megszokott tavaszi id ponthoz képest h napokkal kés bb, szeptemberben tarthattuk

meg' Ekkor már a vírus második hulliíma kezdett er s dni. így csak a gyerekek és családtagjaik vehettek
részt a templomi alkalmon.
Az rvacsorás, hálaad istentiszteleteinket, a h svét kivételével id ben megtarthattuk, azonban a bort

egyszer hasmálatos mríanyagpoharakban szolgáltattuk ki mindenkinek. Az els ilyen rvacsorára ptin-

k sdkor keriilt sor, melyen távolságot taltva' fegyelmezetten, ugyanakkor nagyon mélt ságteljesen járult

a gyiilekezet az írasztalÍlhoz. Azthiszem, mindenki számára felemel vo1t ez a hosszri id utríni els ur-

vacsora. Mintahogy a hrisvéti, otthoni rirvacsora is lehetett lélekemel , hiszen átélhetttik, hogy még így is
k z sségben lehetÍink Krisztussal és lélekben egymással. Rendhagy istentisztelet volt a pÍinkiisdhétf i
szabadtéri alka1munk a par kia udavarán. Ez is írj megtapasztalás vo1t, hogy így is lehetÍ'ink gyiilekezeti
k z sségben, és a szeretetvendégség keretében volt alka1om beszélgetésre is.

A nyári, a vírus szempontjáb l ,'enyhébb'' h napokban id ben sor keri.ilt berekfiiLrd i gyiilekezeti he-

tiinkre,.melyen t bb, mint 50-en lehettiink egyiitt. Ör mteli volt a talá1kozás, az egyutt t lt tt id , a

?é,:
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Békesség

beszélgetések, áhítatok igei ritmutatása, mintahyogy j volt szeptember etején k z sen visszaemlékezni
minderre a par kia udvarán.

Ugyancsak a megszokott id ben k sz nthettÍik a presbitereket k<iz s névnapi vacsorán, $rthatnrk meg
énekkaros évzár vacsoránkat, presbiteri kirándulásunkat, rijévi vacsoránkat, imahetiinketl

oly sok nehezség és id után, de mégiscsak Isten iránti hálával elmondhatjuk, hogy elkésziilt a par kia
épiiletének teljes kiils felujítrísa' A templom és a par kia mélt m don hirdeti Isten nagy tetteit, amelye-
ket átélhettiink az elmrilt években.

A járvány idején az id sek fokozottan is r'eszélyeztettek, így kiil n sen is féltettiik az Id sek otthoná-
ban é1 lak inkat. Istennek hála, hogy bent az otthonban mindezidáig elkeriilhettÍik a fertozést| Ezirton is
hadd k sz<injiik meg az otthonban dolgoz ápol inknak' a hiízigondozásban tevékenyked gondoz ink-
nak, a konyhán, a Támogat szolgálatban dolgoz minden munkatrírsunknak áldozatos, kitart , gondos-
kod munkáját, mellyel ebben az évben p tolhatatlan m don segítették gondozottjaink' id seink életét!
Isten áldása kísérje minannyiuk életét!

Bizonyára mindenki hallottta mar, hogy a Debreceni Református EgyhÍamegye gyiilekezetei (38 cyu-
lekezet) engem választottak az egyhiumegye esperesévé' Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy meg-
k sz njem mindenkinek a sokj kíviínságot, áldást, imádságot, melyet esperessé választiísom alkalmáb l
kaptam. E nehéz feladathoz sziikségem is lesz Isten megsegít kegyelmére, áldásra és imádságra a k -
vetkez hat esztend ben.

Brár sokszor elmondtuk ebben az évben, egy _ egy helyzetre, hogy ilyet még nem éltiint meg, nem él-
tiink át korábban. Visszatekintve erre az évre, egészen biztos vagyok' hogy van miért hálát adni, egyéni-
leg is, de gyÍilekezetÍink életére nézve is. Mondjuk hát oszinÍén, hitvallással, bizonyossággal és remény-
séggel: ,,K sz njiik IsteniiLrrk az elm 1t évet!'' Mindenért Istené legyen a dics ség! Soli Deo Gloria!

Hadh zi Tamds, lelkipásztor
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Ktilonleges adventi id szakba lépti'ink,

ami teljesen más lesz mint amit hosszri
id ta megszoktunk. A vátakozás, ami
rendszerint az tinnepet megel z heteket
jellemzi, most még inkább igaz a minden-
napokra.. Várjuk a ,,csodát", a gy gyulást,

a járvány végét Várjuk azt,hogy végreta-
IáLkozhassunk a szeretteinkkel, éljiik rijra
az é|etunket, ahogy korábban.

Ebben az embert pr bál id szakban kti-
lonosen vigasztal az advent tgazt ígérete,
azaz ,,aZÍJr eljovetele''. Urunk arra a cso-
dálatos szabadításra em|ékeztet min-
ket, amit éveztedekkel ezel tt már el-
készített nektink, és Jézus Krisztusban
teljesített be. Az eljovetelét várjuk
vissza, azonban nemcsak az adventi
id szakban, id s zakban, hanem val -

jában az egész életink err l sz l, ami azt
jelenti, hogy a mindennapjainkat is ennek
a fényében éljtik.
Egy igen egyszeríi példával szeretném

ezt szemléltetni: gyerekkoromban nagyon
szerettem horgászni, és mindig nagyon
vártam a hétvégét, hogy eljojjon a pilla-
nat. olyannyira meghatározta a hetemet,

hogy akár naponta tobbszor is kinyitottam
a dobozomat, és ellen riztem a tartalmát.
Csakugyan minden megvan-e? A p thor-

gok, a plusz damil, a míícsali, az (lsz , az

loms lyok' és még sorolhatnám. A hor-
gászbotokat is napjában tobbszor el vet-

tem és megn éztem, hogy az ors k nem ra-

gadtak-e be. Úgymond teljes készenlétben
voltam.

Valahogy ehhez a gyermeki várakozás-

iidi#EíÍ#W.?.W
hoz lehetne hasonlítani a keresztyén életet
is. Az egész napomat, az egész hetemet az
határozza me5 hogy Jézus Krisztus bár-
mikor visszajohet. ,,Mert megielent az Is-
ten iidvozít kegl'elme minden embernek,
és arra net,el ninket, hogl' tnegtagadva a
hitetlenséget és a rilagi kíycÍns gokat, j -

Zanul, igazságosclll és keg.r'esen éljiink a vi-
l gban. " (Tit 2.1 1 )

A szakaszb l csak e-ey' sz t szeretnék ki-
emelni: ,j zanul". L gvanis ez a sz nagyon
szépen jellemzi a Krisztus á1ta1 hitre jutott

ember céI1át. Pontosarr ígr lehetne fordíta-
ni:,,tidvossé-9re torekr cíen aZaZ j zanul.
A keres ztvén élet ugr anis K'risztus kereszt-
ha|á|ára és annak j elent sé'uére épít' és

arra, hog)' Kr'isztus eg\'SZer r'isszajon ítélni
él ket és holtakat, A keresztyén emberre
nemcsak az unnepel'r'e jellemz ,hogy sze-
reti a családját. kedr'es a feleségéhez vagy
a fér1éhez. \ errrc sak karácsonykor segít
a bete_ueken. aZ árr'ákon , a rászorul kon,

hanem te1jesen természetesen jon ez
a szíl éb 1. bármilyen id szal<r l Ie-
g)'en is sz .

Viszont a Szentírás azt is megmu-
tatj a nektink, hogy milyen a val di
szeretet. mert az nemcsak szavakban

és hatalmas nagy érzésekb en fejez dik ki'
hanem 1e-einkább a tettekben válik láthat -

vá. E'z pedi'e Jézus Krisztus keresztáldoza-
tában 1ett 1eginkább nyilvánval vá, Isten
ugyanis e-9l'sziilott Fiát áLdozta fel a ke-
reszten ezén. hogy orok élettink legyen. Ez
a val di szeretet !

Gyakran mondom a feleségemnek, hogy
szeretem. és természetesen ehhez mély ér-

zések is társulnak. De végiJl az \ránta ér_

zett szeretetem mértékét legjobban a cse-

lekedeteim fogák megmutatni, és ez igaz
minden más kapcsolatomra is. Ha aztmon-
dom, hogy szeretem azlJtat, aznem csak a
szavak szintjén fejez dik ki, hanem legtel-
jesebben a cselekedeteimben.,,Gyerekeim,
ne sz val szeressiink, ne is nyelvvel, hanem
cselekedettel és val s gosan. " (IJán 3,18)
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Békesség

Ebben az id szakban bátran tegyiik fel ma-
gunkban a kovetkez kérdéseket: Mennyire
élem az éLetemet annak a tudatában. hogy
Jézus akár már holnap visszajohet? Jézus
visszajovetele mennyire befolyásolja a min-
dennapi életemet? Mennyire jellemz rám
az a szeretet, amely tettekben mutatkozik

7 944. v é szterhe s kar c s ony a

meg, nemcsak szavakban? Adj ofl az IJr ne-
ktink bolcsességet ezekben a kérd sekben.

Szeretettel kívánok lelkésztáryimmal
egytitt minden kedves testvériinknek meo-
hitt, áldott boldog karácsonyt!

CzxrcÓ Zor-rÁN

- Nem tetszik nekem, hogy a kerék-
párok eltííntek...

Idén - el rel that lag - rendhagy karáCSorlyunk lesz. - ... és rák ta egyetlen német kato-
Talán elmaradnak a na7y, kÓzÓs csal di osszejovetelek, nát sem lehet látni.
s visszavonultan, szíík családi k rben ihutepeljtik Jézus Bzt már Jo Sándor mondja, akit
Urunk sztiletésnapját. Mindez azonban nel?7 ts hasonlít- rígy látszik, hogy er sen foglalkoztat
hat ahhoz a ,,rendhcrgy " kar csonyhoz.' a gondolat.

Kicsit Szorongva iilttink a lelkészi hivatalban, tervez_ Feltíín , hogy aZ lgen beszédes, és
getttink. Már amennyire azt a tervtelen, \'ontatott be- á1land an stirg -forg német katonák
széLgetést tervezgetésnek lehet nevezni. ilyen váratlanul, és sz nélkiil eltíín-

Inkább hallgattunk. tek. Szívesen beszélgettek Jo Sán-

Nem is igen tudjuk szavakba olteni Sem azokat az ér- dorral, mert tetszett nekik folyékony,

zéseket, amelyek gyotornek. irodalmi német beszéde'

Hogyen is lehetne most, ebben a teljes bizonytalan- - Valami tlizonyárakezd dik- Nehéz

ságban terveket csinálni? karácsonyunk lesz. Vajon a mai estét

Reggel még tele volt a templomkert német katonák lakásban tolthetjtik-e? - kapcsol -

kal. Rengeteg motorkerékpár volt nekitámaszt 'a az ár- dok bele a beszélgetésbe' inkább csak

kádok a?atta falnak. Áttur'i an jottek-mentek azembe- ?^::"'hogy 
magam is mondjak vala-

rek. Ebédelni még láttuk ket, aztáneltÍíntek. mtt'

- Reggelt 1 néma csend Van. Egy fegyverdorrenés sem - Ne sokat tíín djtink - indítványoz-

hallatszik. Molnár Feren c sz lalmeg szinte Íélr'e saját za Sándor - inkább menjtink' készít-

hangját1isebbenanagynémaságban.9t\.l}L,JGJctLsiikelakarácsonyfákatésM
x*****************{<*********************************************f******

gyrijtsuk meg a gyertyákat minél hamarabb, mert este Nem merttink egymásra nézni,
bizonyos, hogy megint 1 giriad lesz. amint a lépcs házban egyiktink a má-
Legalább addig ortiljenek a gyerekek zavartalanul. sikat keriilte a mát áIlványba beéékelt
Soha ennyi ajándék nem halmoz dott fel a gyerekek- karácsonyfávaI, csomagokkal, játé-
nek, mint ezen a karácsonyon. kokkal, ágynemíível. Nagyon nehé,z

Élelmis'ert már hetek ta aIig lehetett kapni. trizetést volt vidámnak, hangulatosnak lenni...
segélyeket és egyéb juttatásokat aZ ut bbi h napok- El szcir lehordtunk minden sztiksé-
ban mindenki b ven kapott. Nemigen lehetett e1kolteni gest, amit még eddig le nem vitttink.
semmire .De játékot,bazárátut annyit lehetett vásárolni, Mindent, amir l azt gondoltuk, hogy
amennyit akart az ember... néhány napos v helyi tart zkodás_

8***** hoz feltétlentil sztikséges... berendez-
Lassan sztirktilni kezdett és beállott a korai téll éjsza_ ttink néhány napra... H napok lettek
ka... bel le.

A fákat még feldíszítetttik a lakásban, de az ajándékokat
már nem tudtuk alá tenni. (Részlet a hírleveliink bels borít j n

Az esti félhomályban elkezd dott a félelmetes ágy zás. meghirdetett Drask czy I.: Dr Jo
Megindult Budapest ostroma. Sándor élettr)rténete c. kÓnyvb l.)

Öt rakor lent voltunk az v helyen. (torrás: refpasaret.hu, Aldás békesség, 2020. december)
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Megkereszteltiink 36 gyermeket (2019. december 26. és 2020. december 20' kozott):
Bene ]{oelt' Zilahi Lucát, Farkas-K sa Sándort, Racz Vandát, Rácz Sándor Brendont, Hor-
váth Dianat, Balogh Kamilla Angyalkat, Balogh Sdndort, Lénárt l,{ikolászt, Lénat't Benja-
mint, Nemes Reginat, Panya Benettet, Pánya Márkot, B di Lucát, Szalontcti '-lttttitt, F di
Luca Zoét, Sarkadi Csengét, Lénárt Lászl Joent' Kovács hkt ria Máriát' Dienes Mira Katát, T th Alexandra
Amirát' Veres Pétert, Cseke N rát, Kárándi Kittit, Csik FI rát' Hot'vátJl Bence Jo:sefet, Horláth Narát' Vadász
Richárd Kevint, Kathi Marcelt, Horváth Benettet, Budai Ákost' Nagl Lénát. Kállai Grétát' Major Liliána Hannát,
Szab Hannát, Diszn s Csabát'

Isten dldja és rizze meg a gyermekeket sziileikkel' csalddjukkal eg;iitt!

Hdzasságot k tijtt 2 0 2 0-ban:
Vlajk Anik Zsuzsanna és Zsíros Imre, Kárándi Barbara és Zilahi Kristo.Í". Dr. .\Íetn ittii'r Lí!i.t
Edit és Vamosi Lászl , Fazekas Dora és l,[agy Levente, Silye Tímea és Hald Tihrlr.

Isten áldja meg kijziis éIetiiket!

Eltemettiik 34 testvériinket (2020. januar ]. és

Kovacs J zsef 83 éves,
Szab Laszl né Nogy Erzsébet75 éves,

I,{ovotni Kálmán J zsef 63 éyes,

Gytigyei Ferencné Kerekes llona 87 éves,

Lol András 70 éves,

Mezei J zsefné Balogh Elvira 66 éves,

Mazsu Lászl né Gazdag Irén 87 éves,

K nya Sándorné Zsíros R za 89 éves,

Magyar Rozalia Szab Rozália 75 éves,

Balogh Erzsébet 56 éves,

Pokol Julianna 78 éves,

Csiszár J zsef 84 éves,

oláh Sándorné Prpp Zsuzsanna 79 éves,

Suta Sándorné Kosztin Magdoln, Ér, 67 éves,

Balogh Danielné S s Irén 68 éves,

olah István Krisztian 44 éves,

Botos Imre 53 éves,

Magyar János J zsefné Balogh Ilona 6] éves,
Klss Sandor 73 éves,

2020. december 23. ko:oru

Solymosi Jo:se.Íhe Berelt.l i ^\Íario 88 éyes,

Lakatos Jo:se.Íité Katottct llotru 77 éyes'
Kárándi Sáttclol'ne S:ántudo Katalin 77 éves,

Csukás Jo:se.t' 6l) ár.e_s,

Szabo Károl.ltté Baloglt Etelka 7] éves,

Serdtilt Sátttlor. 80 éyes,

Fekete Jo:se.Í' 98 éyes,

Ftizesi Jo:se.íhé Gulyás Viola 79 éves,
Toth Lajosné Jrgy Erzsébet 94 éves
Varga Sáttdorné l{agy Julianna tiszteletbeli presbitert
95 éves,

Belgt,ár '-lttdt'ás 73 éves,

Erdei Miklos 70 éves,

Il/ag Sattdorné Pongor Anna 90 éves,
Szaboné Zeke Andrea 3] éves,
Popp Isn'án 78 éves,

Borok Lajosné Seres Julianna ]0] éves
koraban elhunyt tes tvéreinket.

q.p

Isteniink vigasztaldsdt kívdnjuk az itt maradott hozzdtartoz knak!

Unnepi istenrts eleti alkalmaÍnkat, Eg1lházker let nk Eln ksége ajánlása alapján, a k vetkex képpen furtjuk:
- Szentesti istentisztelet, december 24, cs t t kdélután 4 ra,
- Ünnep els nap!án rlacsonis isÍentisztelet, délel tt ]0 ra,
- Ünnep második n pián délel tt 10 ra, (ezen az alkalmon rvacsorát kivételesen nem osztunk)
- December 27-én, vasárnap nem le,:z iStentisztelet,
- Óév este (december 31 ') hálaad atkatom, déIután 4 rakor
- Újev actetott 10 rakor az uj esztend els istentisztelete.

Kériíik a Tesnéreket, hogl az ístentiszteletek alatt viseljenek masakot, és hasanáljtÍk g bej latoknáI megtal lha-
t ké4fertítlenítófteL Figlelj nk a meg1felelí ttÍvokdgtat sra, a kÍjel lt helyeken foglaljunk helyer. Wglá.zxunk
egtmdsra, vigttÍuun k mag unkra !
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Í{áha{ ima szifv e szterfor
Mindenhat Istentink, szereto meqpyei Atyánk,
a te nagy nevedet hívtuk segítségtil'ennek az év-
nek els reggelén, és téged magasztalunk most az
utols estéjén.

Áldunk téged hriségedért. Val ban rigy tapasz-
taltuk, ahogy igéd mondja: meg-megrijult minden
reggel, nagy a te hriséged' és ez nem fuggott a mi
magatartásunkt l.

Koszonjtik gondvisel szeretetedet. Koszonjtik,
hogy megadtad a mindennapi kenyeret, és elké-
szítetted mindannyiunk számára minden napra aZ

igét is. Bocsásd ffieg, ha a kenyeret megetttik, és

az igével nem élttink.
Áldunt téged minden megértett igéért. K szonjiik, amikor tanácsoltál, visszatartottál rossz d ntésekt l

és segítettél helyes utakra. Áldunk téged a meghallgatott imádságokért, és k sz njiik, hogy olyan nagy
volt a te hatalmad' hogy még a pr bákkal is jal unkat munkáltad.

Bocsásd meg, amikor hálátlanok voltunk' Bocsásd meg, amikor hálaadás helyett elégedetlenség és

k<ivetel zés volt a szíviinkben. És kériink, bocsáss meg minden veled szembeni engedet1enséget és hi-
tetlenséget.

Alázatosan kériink, emelj most is k zel magadhoz' Segíts onnan a te k zeledb l látni az élettinket' Add,
hogy legyen rálátásunk. Néha irgy beszríkiil a lát rnezonk, annyira az omrnkig sem látunt, segíts most a
láthatatlanokat is komolyan venni, és számolni azokkal is.

K ny rgiimt azokért, akiknek ez az esztendo gyászt hozott, vagy valami nagy veszteséget' Hadd ta-
láljanak nálad békességet és vigasztalást. K ny<ir'eiink azokért, akiket r m ért és el lehaladtak. Hadd
tudjanak téged dics íteni, és szenteld meg az romtiket.

Ur Jézus Krisztus, áldunk azért, hogy felemeled a tekintetiinket és nyitogatod a szemi'inket, s t megta-
nítasz minket a láthatatlanokkal is számolni. Áldunk ezért a kiváltságért. K ny riilj meg rajtunk, hogy
engedjiink a te biztatásodnak. Nem akarunk ellenállni a te kegyelmed munkájának. Tudjuk, hogy aá
meghilisítani nem vagyrnk képesek, de késleltetni sem akarjuk a te áldott, megvált r';runkádat az é|e-
ttinkben.

Bocsásd meg, ha az idén is ttibbnyire csak lefelé néztiink. Bocsásd meg, ha másokban kerestÍik a hibát'
és csak panaszkodtunk a magunk lelki szegénysége miatt ahelyett, hogy tartottuk volna hittel a keziinket'
amit te gazdagon teleraktál volna rigy, hogy még másoknak is jutott volna bel le.

Kériink' segíts p tolni' amit még lehet. Hadd álljunk oda ma a te világosságodba. Mutasd meg, hogy
mi híja van a hiti'inknek, ismeretiinkrrek, engedelmességtinlmek' és segíts azt kip tolni.
K sz njiik' hogy ate kezedben van aj v nk is, és ott j helyen van' Szeretnénk azt teljes bizalommal

rádbízni.
K ny rgti,rrk hozzád' szeretteinkért, népiinkért. K ny rgiink azokért, akiknek kiil n s en nehéz yolÍ ez

az esáend . Adj a szíviikbe békességet, vigasztalást, er sítsd meg ket.
K ny rgiink azokért, akik végigrobanték ezl az évet ugy, hogy sose gondoltak rád. Hadd álljanak meg
k is ma el tted, és ne csak egy pillanatra, és ne csak egy este erejéig, hanem hadd folyjék a mi egész

további életiink a te színed el tt itgy, hogy akarjuk is azt, hogy tarts szemmel minket' S t szemeiddel
tanácsolj minket rigy, ahogy aá igérted is.

K<isz njtik, hogy minden gondunkat tereád vethetjiik, mert neked gondod van rránk' Segíts ebben a
csendben szintén imádkozni, és segíts ezt majd otthon sokkal elmélyiiltebben folytatni.

L
Amen. (Cseri Kálmán - forrás: refpasaret.hu)
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Halottak napi megemlékezés (2020. november 1')

?.:..':

T
n

n

Kardcsonyi iinnepség az Id sek otthondban (2019. december)
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Id sek napja

Legid sebb luk nk Bor k Lajosné, Juliska
néni k sziintése 7 0 1. sziiletésnapj dn

okt berben.
(Elhunyt 2 0 2 0. decemberében.)

Berekfiird - klubtagjaink

Dolgoz i farsang

Klubos furs ng

A MikultÍs is megl togutta otthonunkat
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Úiart vucsor

Imahét

Úiu vocsoru

online istentisztelet - Htisvét

Imahét

H étk znapi internetes dhítat
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Piink sdhétÍ i istentisztelet a par kiu udvardn

Piinkijsdltétfti istentisztelet u par kia udvardn

Berekfiird gyiilekezeti hét

I st e ntis zteletek az interneten

Iljkenyéri rvacsoru

Tdborzdr alkalom

Berekfiird gyiilekezeti hét

Tdborzdr ulkalom
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Berekf rd gyiilekezeti hét

Konfirnt ci

Berekfiird gyiilekezeti hét

Konfirm ci

Konfirmdci
?

Konfirmdci
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I
Konfirmdci
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Presbiteri hénége B erekfiird Templomunk

Enekkari szolgtÍIat, Kokad MozizcÍs a Szenteste szerepl gyerekekkel

Presbiteri névnap

Presbiteri névnap

Nugycsiit rtijki online ítrvacsoru

Enekkuri évadz r

b
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2020-ban konfirmdlt iftaink (2020. szeptember 20.)

50 éve konfirm ltak Presbiteri kirándulds
2020. szeptember - Tihany
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Presbiteri kirándulds - Tihuny Úrrr"soruosztás

Presbiteri kirdndultís _ Pannonhulmu Enekkarunk muszkban...

Presbiteri kirdndulds - Punnonhalma

Presbiteri kir ndul s _ Pápa

...és maszk nélkiil

Dolgoz i vucsora

'll
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Id sek napja uz otthonban

Halottak napi megemlékezés

Betlehentiink ntegn1,it ja, szabudtéri r vid it.

Betlehetniink megnyit ja, szubadtéri r vid it.

Halottak napi megemlékezés Szentesti m íísor felvétel e

--

S zentesti míís or felvételeHalottak napi meg emlékezés


