GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE
Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Lelkipásztor: Szabó István János
Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270.
Telefon: 0265-425-126, 078-78-78-88-3. E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com
Gondnok: Hídi Imre 0786-34-78-63
Kántor: Szabó Gyula 0760-11-60-79
Ravatalozó gondozója: Vásárhelyi Ferenc 0762-807-507
Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Telefon: 0787-68-38-98
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 15 órától.
* Nőszövetségi bibliaóra: Csütörtökön 18 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztályosoknak, 14 órától – kisebbeknek.
* Gyerekkórus: Pénteken 16 órától, általános iskolások számára.
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* Konfirmációi felkészítő: Szombaton 17 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 17 órától.

VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta, Keszeg Árpád támogatásával.
Szerkesztőbizottság: Szabó István János ref. lelkipásztor, Szabó Edit Edina.
Korrektúra: Szabó István és Szabó Ilona.
Istentiszteletek alapigéi
Dec. 24. SZENTESTE „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” Mt. 2,1-12
Dec. 25. KARÁCSONY I. de. „Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az
egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek.” Lk. 2,8-11
Dec. 26. KARÁCSONY II. de. „A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig
befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak,
akik hisznek az ő nevében.” Jn. 1,11-12
Dec. 27. KARÁCSONY III. de. „Megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla,
és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk.” 1Jn. 1,1-4
Dec. 31. ÓÉV. du. „Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” Zsolt. 103,8
Jan. 1. ÚJÉV. de. „Mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és
nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.” Préd. 3,12-14
Jan. 3. vas. de. „Akarsz-e meggyógyulni?” Jn. 5,2-9
Jan. 10. vas. de. „Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki,
tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a
haláltól, és sok bűnt elfedez.” Jak. 5,19-20
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Imahét a Krisztus-hívők egységéért
2016. január 17-24.
„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” 1Pt 2,9
A 2016. évi imaheti programot a lettországi keresztyén testvérek
állították össze.
Abban a hitben és reményben élhet az Egyház, hogy Isten kézen
fogva vezeti, hiszen tulajdon népének tekinti.
Azt sem feledheti Krisztus Egyháza, hogy ahhoz és azért, hogy
Isten tulajdona lehessen, Krisztus önmagát adta érte drága árként a
Golgotán! Így válhatott az Egyház Isten népévé! Ezért, amikor az
imahéten Isten Egyházára figyelünk, tényleg rácsodálkozunk, hiszen az
Úrtól lett, s csodálatos a szemünkben (Zsolt 118,23), mert a
keresztségben azokat, akik nem voltak Isten népe, Isten maga tette
népévé, fogadta gyermekeivé (Hós 2,25).
Olyan időben gyülekezik össze Isten újszövetségi népe ezen a
héten, amikor az európai keresztyéneknek kemény próbát kell kiállniuk.
Az évszázadok során a keresztyén hit, gondolkodásmód és
magatartásforma tartotta meg és tette erőssé, virágzóvá Európát.
Az elvilágiasodás növekedése ellenére sem épülhet Isten temploma
holt kövekből! Ezért a keresztyén templomokat Isten népének újra meg
kell töltenie, az igehirdetéseket figyelmes hittel kell hallgatnia, hogy
növekedjen, és erősödjön az Isten parancsolatainak való
engedelmességben! Krisztus Egyházának tagjai tehát a keresztség által
Istenhez tartozó emberek.
Adja Isten, hogy ez az imahét is a mi lelki meggazdagodásunkhoz
vezessen, adjon lehetőséget naponta többször is elcsendesedve
imádkozni, közelebb vigyen ilyenformán Istenhez és felebaráthoz!
Szabó István János, lelkipásztor

1. nap – január 17. vasárnap, 11 óra
Bíró József nyug. lp., Szászcsávás

Házigazda: Hídi Imre és Júlia

NE MARADJON A KŐ A SÍRNÁL
Ez. 37,12-14 - Íme, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem.
Zsolt. 71,18b-23 - Istenem, hatalmad és igazságod a magas égig ér.
Róm. 8,15-21 - Szenvedünk vele, hogy megdicsőüljünk általa.
Mt. 28,1-10 - Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.

2. nap – január 18. hétfő, 17 óra
Adorján Kálmán lp., Harangláb

* Megjelent újra egyházközségünknek a 13 oldalas, színes előjegyzési
falinaptára, Szabó Edit Edina szerkesztésében, A3-as formátumban. Minden
hónapban más-más kép emlékeztet a
2015-ös év eseményeire. Nagyszerű
ajándék mindazok számára, akik
ragaszkodnak Vámosgálfalvához, akár
itt élnek, akár messzire költöztek. A
naptár ára 23 lej, megvásárolható az
irodában!

Házigazda: Szabó Gyula és Juliánna

ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE
Ézs. 61,1-4 - Az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az
Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek.
Zsolt. 133 - Mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
Fil. 2,1-5 - Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a
szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Jn. 15,9-12 - Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és
örömötök teljes legyen.

3. nap – január 19. kedd, 17 óra
Mészáros Lehel lp., Szászcsávás.

Házigazda: Réti György és Erika

TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRŐL
Jer. 31,10-13 - Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán.
Zsolt. 122 - Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged
szeretnek.
1Jn. 4,16b-21 - Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, s a testvérét viszont gyűlöli,
az hazug.
Jn. 17,20-23 - Teljessé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem.

4. nap – január 20. szerda, 17 óra
Orbán Judit lp., Kovászna – Vajnafalva Házigazda: Hídi Ferenc és Irén
A HÍVŐK PAPSÁGÁNAK HIVATÁSA: EVANGÉLIUMHIRDETÉS
1Móz. 17,1-8 - Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek.
Zsolt. 145,8-12 - Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.
Róm. 10,14-15 - Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak?
Mt. 13,3-9 - A többi mag viszont jó földbe esett és termést hozott: az egyik százannyit,
a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.

* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol élő
ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján is olvashatják:
http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen. Támogatók
segítségét viszont szívesen fogadjuk, 7-800 példányt kell havonta
kinyomtatnunk, a nyomtatónk megvan Keszeg Árpád jóvoltából, a tonert és
papírt kell megvásárolnunk. Köszönjük az eddig nyújtott szíves adományokat!
* A fenntartói járulék 2016-ban személyenként 65 lej presbiteri határozat
értelmében. Aki kifizeti március 31-ig, 5 lej kedvezményben részesül, csak
60-at kell fizetnie.
* Közgyűlési határozat értelmében 2016-tól nem gabonát fizetnek az
egyháztagok a harangozónak, hanem pénzt. A lelkészi hivatalban a fenntartói
járulékon kívül minden egyházfenntartó tag 10 lejt fizet (ebben benne van a
templomtakarítás, harangozás és a temető rendben tartása, kaszálása is).
Szabó István János lelkipásztor

5. nap – január 21. csütörtök, 17 óra

Hirdetések
* A decemberi perselypénz 2572 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* 2016-ban az úrasztalát a következő családok terítik meg:
Hídi Imre
Balog Elemér
Szentgyörgyi András
Réti István
Bara János
Varga Jenő
Fülöp György
Szász Ferenc

IMAHÉT
BÖJTFŐ
HÚSVÉT
PÜNKÖSD
ÚJKENYÉR
REFORMÁCIÓ
ADVENT
KARÁCSONY

2016. JANUÁR 24.
2016. FEBRUÁR 14.
2016. MÁRCIUS 27.
2016. MÁJUS
15.
2016. AUGUSZTUS 28.
2016. OKTÓBER 30.
2016. NOVEMBER 27.
2016. DECEMBER 25.

* A marosvásárhelyi Kultúrpalotában 2016. január 23-24. du. 5 órakor a VII.
Égjen a láng keresztyén zenefesztiválra kerül sor. Akárcsak tavaly, ifjúságunk
idén is részt kíván venni.
* Január 30-án egyházmegyei ifjúsági találkozót szervezünk Vámosgálfalván.
Téma: a 11. parancsolat? – „Szeresd az Urat a te Istenedet… szeresd

Fülöp Ernő lp., Magyarkirályfalva

Házigazda: Balog Elemér és Ágnes

AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE
Ézs. 56,6-8 - Az én házamat az imádság házának fogják majd nevezni.
Zsolt. 24 - Ki mehet föl az Úr hegyére?
ApCsel. 2,37-42 - Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
Jn. 13,34-35 - Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én is
szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

6. nap – január 22. péntek, 17 óra
Gáspár István lp., Székelytompa Házigazda: Szentgyörgyi András és Margit
EGY ÁLOM
1Móz. 37,5-8 - Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam!
Zsolt. 126 - Olyanok voltunk, mint az álmodók.
Róm. 12,9-13 - A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a
tiszteletadásban egymást megelőzők.
Jn. 21,25 - Maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.

7. nap – január 23. szombat, 17 óra

felebarátodat mint magadat!” Előadó Sógor Árpád – a Teológia ifjúsági
lelkipásztora. Ifjúsági együttesünk zenél Szabó Gyula kántor irányításával.

Bocskai László lp., Almásmálom Házigazda: Szabó István János és Edit Edina

* A tálentumvásár január 29-én lesz 15 órától. Szívesen fogadunk
adományokat (pénz vagy iskolai felszerelés, ajándéktárgyak, játékok stb.) a
tálentumvásár támogatására. A támogatók nevét az újságban is közöljük. Lehet
névtelenül is adományozni. Szeretnénk, ha gyermekeinket a gazdag

Ézs. 62,6-7 - Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal,
se éjjel!
Zsolt. 100 - Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Urnak örömmel!
1Pt. 4,7b-10 - Legyetek bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.
Jn. 4,4-14 - Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem
szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.

tálentumvásár még lelkesebb templom- és vallásóra-látogatásra ösztönözné.
* Esketési, keresztelési istentisztelet előtt legalább egy hónappal
jelentkezzünk a lelkipásztornál!
* Eljegyzési istentiszteletet tartani nem kötelező, de eljegyzés előtt a
lelkipásztornak meg kell ismernie az ifjú párt – nyomatékosan kérem
tehát, hogy idejében jelentkezzenek!
* Temetés, esketés, keresztelés időpontjáról a kántort és a harangozót is
kell értesíteni!

EGYÜTT IMÁDKOZVA

8. nap – január 24. vasárnap, 11 óra
Bedő Judit Boróka lp., Kőhalom
Házigazda: Szabó János és Irénke
EGYSÉGÉRT ÉGŐ SZÍVEK
Ézs. 52,7-9 - Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át!
Békességet hirdet, örömhírt hoz.
Zsolt. 30 - Te gyászomat örömre fordítottad.
Kol. 1,27-29 - Milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az,
hogy Krisztus közöttetek van.
Lk. 24,13-36 - Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik
mindazt, ami az írásokban róla szólt.

Lelkipásztori beszámoló a 2015-ös esztendőről
1. Népmozgalmi adatok
2015. január 1-én 999 lélek volt. 2015. december 31-én 990 lélek van
(469 férfi és 521 nő). Ebből felnőtt, egyházfenntartó tag 870, a többi hátralékos
vagy gyermek. (Apadtunk 9 lélekkel. Keresztelés 7, Temetés 20, Esketés 11,
Konfirmált 14, Beköltözött 5, Kiköltözött 1, Betért 1, Kitért 1.) Családok
száma: 560.
2. Gyülekezeti események
Az istentiszteletek megtarttattak, összesen 147 istentisztelet, ezen kívül
temetés, esketés, nőszövetségi bibliaóra, ifjúsági bibliaóra, presbiteri gyűlések
és más szolgálatok, összesen 395 igei szolgálat, + 9 beteglátogatás, 175 család
meglátogatása, 45 vallásóra, 42 kátéóra, 50 ifjúsági bibliaóra, 3 presbiteri
bibliaóra, 24 nőszövetségi bibliaóra, 10 vallásos ünnepély.
2015. január 4. – Közgyűlés a templomban, beszámoló a 2014-es
esztendőről.
2015. január 10-11. – Marosvásárhelyen az Égjen a Láng keresztyén
zenefesztiválon, szombaton 7, vasárnap 14 fiatal vett részt gyülekezetünkből.
2015. január 17. – Sövényfalván az Alsó-Küküllőmenti református
gyülekezetek ifjúsági találkozóján 11 fiatal vett rész gyülekezetünkből.
2015. január 18. – 25. – Megtartottuk az egyetemes imahetet, a
következő lelkipásztorok vendégszolgálatával: Székely György, Radnótfája,
Korpos István, Dicsőszentmárton, Nagy Gábor, Gogánváralja, Bíró István
esperes, Segesvár, Cseh Zoltán, Magyarpalatka, Virca Tănase, Vámosgálfalva
(ortodox), Kovács Szabolcs, Nyárádszentimre és Paizs József, Segesvár.
2015. január 24. – A Nőszövetség szervezésében „Oázisok az élet
nehézségeiben“ címmel tartott előadást dr. Kovács Réka pszichológusnő, aki a
marosvásárhelyi Sapientia egyetemen pszichológiát tanít.
2015. január 24. – Tálentum vásárt tartottunk vallásórások számára.
2015. január 25. – Paizs József lelkipásztor előadást tartott az
ifjúságnak: Kapcsolataink a lelkigondozás tükrében címmel.
2015. január 25. – A sövényfalvi presbitériumot láttuk vendégül,
közös presbiteri felkészítőt, majd labdarúgó mérkőzést tartottunk.
2015. február 23 – március 18. – A lelkipásztor a körzetfelelős
presbiterek segítségével meglátogatott 175 családot.
2015. február 22. – Sövényfalván a két gyülekezet presbitériumával
közös presbiteri felkészítőt, majd labdarúgó mérkőzést tartottunk.
2015. február 28. – Magyarkirályfalván az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek ifjúsági találkozóján 12 fiatal vett részt
gyülekezetünkből.

karbantartásra (kántori lakás, imaterem és parókia rendbetétele): 30000, és más
kiadások.
Összesen fizetnivalók 123900.
Remélt bevételek: egyházfenntartói járulék: 60000, perselypénz: 20000,
adományok+bevételek: 10000, nőszövetség jövedelme: 1000, presbiteri
szövetség tagdíjak: 250, földbérek: 6000, bérjövedelem: 4800, más bevételek.
Összesen: 126300 lej. Bevétel többlet: 2400 lej.
2015-ről maradt 37325.
2016 végén maradna még 40325 lej.
5. Tervek, javaslatok
Családlátogatás 3 körzetben, vallás-, káté-, ifjúsági-, presbiteri-,
nőszövetségi bibliaórák tartása.
Kántori lakás rendbetétele, parókia tetőterének megjavítása, gyülekezeti
termünk felújításának befejezése, illemhellyel, konyhával.
6. Köszönet
A kurátornak, feleségével együtt, hogy nem kímél sem fáradságot, sem
üzemanyagot, sem pénzt, minden nap megtalálja, mit lehet, és kell tenni
egyházunkért, és a lelkipásztort munkájában támogatja.
A presbitériumnak a körzetek évente többszöri meglátogatásáért, a
legátum és a harangozópénz összegyűjtéséért, a kántálás megszervezéséért, a
fahozásért, az egyházépítő munkájukért.
A kántornak, becsületes munkavégzésért.
Keszeg Annának a gyülekezeti terem kitakarításáért, kifűtéséért.
Leköszönő alkalmazottainknak, Keszegh Katalinnak és Pop Zsuzsinak, a
becsületes munkavégzésért.
Keszeg Árpádnak, az egész évi nyugdíjáért.
Balog Elemér polgármesternek és a tanácsosoknak, az anyagi
támogatásért. Szponzorainknak, vállalkozóinknak, akik a ravatalozó építéséhez
nagy mértékben járultak hozzá. (Kiemelve Surtec).
A gyülekezeti tagoknak: pénzbeli adományokért, közmunkáért. Köszönet
az egész gyülekezetnek, hogy a lelkipásztor és családja igazán jól érezheti itt
magát, hogy mindent megtesznek ezért. Az ajándékok és a munkával való
segítség is mind a gyülekezet szeretetét fejezi ki, és ameddig ezt érzi a
lelkipásztor, addig itthon érzi magát, és értelmét látja a szolgálatának. Név
szerint nem is lehet felsorolni azokat, akik jó szóval, ajándékkal, segítséggel
veszik körül a lelkipásztori családot. Szívből köszönjük, és boldog új évet
kívánunk!
Szabó István János lelkipásztor

2015. december 26. – Délután, a 15 órától kezdődő istentiszteleten az
I-VI. osztályosok verseit és énekeit hallgathatta a gyülekezet.
2015. december 27. – A délelőtti istentiszteleten egyházközségünk
Ifjúsági Keresztyén Együttese és Gyermekkórusunk szolgált.
2015. december 31. – Egyházközségünk tisztviselője, Keszegh Katalin
tiszteletes asszony nyugdíjba vonult.
3. Adományok ld. Aranykönyv
A perselypénz 20.006,50 RON volt.
A közmunkát is adományként tartjuk nyílván. A Vágányban havonta
olvashattuk és olvashatjuk ezután is az adományok és közmunkázók listáját.
Hálás köszönetem mindenkinek!
Köszönjük a névtelenül, az Úrasztalára hétről hétre elkészített friss
virágot azoknak, akik szívügyüknek érzik, hogy istentiszteletünket ez által is
szebbé tegyék.
4. Pénzügyek
2015. december 31-én készpénzben van 5876,51 új lej.
Bankban van 31448,50 új lej.
Kimutatás a 2015-ös pénzforgalomról
Bevételek: Fenntartói járulék összesen 67225 lej. Perselypénz: 20006
lej. Adományok: 29270. Megemlékezések: 5080. Ravatalozóhasználat: 800.
Nőszövetség: 950. Vágány- persely: 1769, kántálás: 12210, 2%-ok: 2400, banki
kamatok: 752, földekből: 5856, bérek: 4400, helyi tanács támogatása a
ravatalozóra: 10000, a megyei tanácstól: 2000, egyéb…
Összesen bevételek 2015-ben: 169664 (166147) RON.
Kiadások: A 3 alkalmazott fizetésére: 45282, villany és gáz: 6619,
útiköltségekre: 2784, épületek biztosítása: 1006, telefon: 1156, irodaszerek:
2135, szolgáltatások, protokoll: 4395, leltári tárgyak beszerzése: 5985,
gyermek- és ifjúsági kiadások: 3663, nőszövetségi kiadás: 295, diakónia: 1450,
karbantartási kiadások: 1934, központi járulék: 8128, bérjövedelmek utáni
járulék: 520, erdőőrzés: 618, más kiadások… Összesen kiadások 2015-ben:
201341 RON.
Költségvetés 2016-ra
Kötelező fizetnivalók: alkalmazottak fizetése: 50000 RON. Központi
járulék: 8000, biztosítások: 1000, telefon: 1200 lej, villanyra és gázra: 8000
(ebben benne van a templom és ravatalozó is), útiköltségek: 2500, irodaszerek:
2500, protokoll: 1500, erdőőrzés: 650, ifjúsági célokra: 3000, nőszövetség:
1000, presbiterszövetség: 500, diakónia: 1500, egyháztagok segélyezése: 1000,

2015. március 8. – Ökumenikus Világimanapot szerveztünk, ahová
meghívtuk a környékbeli gyülekezeteket is. Igét hirdetett Tatár Anna, sóváradi
lelkipásztornő, a Küküllői Egyházmegye Nőszövetségének elnöknője. Előadást
tartott Női értékek – Hulló szirmaink címmel Székely Ella tiszteletes asszony
Balavásárról.
2015. március 15. – Istentiszteleten emlékeztünk meg március 15
hőseiről, ünnepi műsorra került sor, és a templom előtt megkoszorúztuk az
emlékművet. 300 személy vett részt az ünnepélyen.
2015. március 21. – 5 vámosgálfalvi fiatal vett részt Segesváron az
egyházmegyei református gyülekezetek ifjúsági találkozóján, lelkipásztorukkal
együtt.
2015. március 29. – 14 ifjú konfirmált, 7 fiú és 7 lány: Antal Izabella,
Borbély Enikő Renáta, Hídi Bálint Imre, Keszeg Attila Oszkár, Keszeg
Bernadett, Keszeg Levente Ferenc, Keszeg Lórándt, Ozsváth Sándor Botond,
Pál Jenő Attila, Szabó Ágnes, Szabó Gabriella, Szabó Tihamér, Szász Irén
Renáta és Timofei Cristina.
2015. április 5. – Húsvéti legátusunk Köblös Lehel, VI. éves teológiai
hallgató volt. 3327 lej legátum gyűlt össze.
2015. április 11. – Haranglábon az Alsó-Küküllőmenti református
gyülekezetek ifjúsági találkozóján 10 fiatal vett rész gyülekezetünkből.
2015. április 19. – A Nőszövetség szervezésében előadást tartott
Cosma István pszichológus. Gyülekezetünk ikései ünnepi műsort mutattak be.
2015. április 26. – Kiskonfirmációi ünnepélyt tartottunk. 7 fiatal
fejezte be első éves tanulmányait.
2015. ápr. 30 - május 2. – Ikéseink (12 fiatal) Maroshévízen
táboroztak a lelkipásztorral és a kántorral.
2015. május 3. – Anyák napi ünnepély.
2015. május – A visszaszolgáltatott kultúrotthon épületében
feljavítottuk és használatba vettük a két gyülekezeti termet.
2015. május 9. – A Presbiterszövetség Közgyűlésén gyülekezetünket a
gondnok és egy presbiter képviselte Kibéden.
2015. május – A lelkipásztort az egyházmegye Elnöksége kinevezte
egyházmegyei ifjúsági előadónak.
2015. május 24. – Pünkösdi legátusunk Kovács László, VI. éves
teológiai hallgató volt. 3152 lej legátum gyűlt össze.
2015. május 30. – Kelementelkén 12 fiatal és a lelkipásztor részt vett
az Alsó-Küküllőmenti református gyülekezetek ifjúsági találkozóján.
2015. június 27. – Székelyabodban 11 fiatal és a lelkipásztor részt vett
az egyházmegyebeli gyülekezetek ifjúsági találkozóján.

2015. július 20-24. – Vakációs Bibliahetet szerveztünk, második
alkalommal. Naponta 55-60 gyermek vett részt. Köszönjük munkatársainknak
és segítőinknek a sok ráfordított időt, fáradozást, áldozatot és szeretetet: Keszeg
Csilla, Keszeg Zita, Ozsváth Iluska, Szabó Rozika, Szabó Gyula, Végh Enikő,
Keszeg Orsolya, Keszeg Boglárka, Keszeg Ildikó, Keszeg Kimberly, Nagy
Eszter, Nagy Izabella, Németh Dalma, Pataki Tímea, Réti Ingrid, Szabó Edit
Edina, Szabó Irén Margit, Varga Beáta.
2015. július 26. – Vallásos ünnepélyt tartottunk a templomban a
Bibliahét végén. Tálentum vásárt tartottunk vallásórás gyermekeink számára.
2015. augusztus 15. – Backamadarason a Neked szól a dal keresztyén
zenefesztiválon 11 fiatal képviselte a gyülekezetünket.
2015. augusztus 19-22. – A Magvető kórus Nagyhegyes
testvértelepülésen teljesített szolgálatot, együtt ünnepeltük nemzeti ünnepünket,
és adtunk hálát az új kenyérért.
2015. augusztus 23. – Szászrégenben a Hálaadás napján 7 fiatal
képviselte gyülekezetünket.
2015. szeptember 19. – Ifjúsági találkozót rendeztünk
gyülekezetünkben, amit egyházmegyei bibliai vetélkedő előzött meg. Kali
Tünde Zsófia tartott előadást, a szászrégeni Mini Sófár zenélt.
2015. szeptember 26. – Nőszövetségünk Magyarón vett részt a régiós
nőszövetségi találkozón.
2015. október 6. – Presbitereink a lelkipásztorral Szászcsáváson
presbiteri találkozón vettek részt és a 13 aradi vértanúra emlékező ünnepélyen.
2015. október 11. – Elkészült 11 hónapi munka után gyülekezetünk
ravatalozóháza. Hálaadó istentiszteleten köszönhettük meg Istenünk hozzánk
való kegyelmét. A Magvető kórus szolgálatát követően, igét hirdetett Biró
István lelkipásztor, a Küküllői Református Egyházmegye esperese.
2015. október 24. – Ikéseink (8 fiatal) részt vettek Gógánban az
egyházmegyebeli gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozóján.
2015. november 1. – Ünnepi, reformációi istentisztelet után
Bibliakiállításra került sor a templomunkban. Első alkalommal szolgált
gyülekezetünk előtt a szeptemberben megalakult ifjúsági zenekarunk, Szabó
Gyula vezetésével.
2015. november 14. – Ikéseink (15 fiatal) részt vettek Gyulakután az
egyházmegyebeli gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozóján.
Gyülekezetünk nem rég megalakult zenekara szolgált.
2015. november 22. – Presbiteri bibliaórára, találkozóra és labdarúgó
mérkőzésre került sor a Sövényfalvi Egyházközséggel közös szervezésben,
gyülekezetünkben.

2015. november 26. – A Nőszövetség, az IKE és a vallásórásaink
közösen adventi koszorúkat készítettek, az eladásból befolyt összeget a
vallásórás gyermekek javára fordítottuk.
2015. november 28. – A Szász Hordója vendéglő udvarán került sor a
négy hétvégén zajló Karácsonyi vásár megnyitó ünnepségére. Magvető
kórusunk, a szeptemberben alakult egyházi gyermekkórusunk, a Frisskarézók
gyermek-tánccsapatai, a furulyás csoport és egyházközségünk Ifjúsági
Keresztyén Együttese is felléptek.
2015. december 5. – Ifjúságunk 23 tagja részt vett Kolozsváron az
egyházkerületi IKE által szervezett XV. Várom az Urat Adventi Keresztyén
Zenefesztiválon. Ezzel az alkalommal a Kontrasztkiállítást is megtekintettük.
2015. december 6. – A Kárpát-medencei Imanap liturgiája szerint
tartottuk az istentiszteletet. Meghívottunk, Berekméri Csilla lelkipásztornő
nemcsak Isten igéjét hirdette, hanem bemutatta nekünk a Vajdaságot,
szülőfaluját, Magyarittabét és a szerbiai magyarok életét.
2015. december 6. – 15 órától a székelyszentistváni református
templomban került sor a Küküllői Református Egyházmegye VII. Adventi
Kórustalálkozójára, egyházközségünket a Magvető Kórus képviselte.
2015. december 12. – Ifjúságunk (8 fiatal) részt vett Balavásáron az
egyházmegyénk havonta megszervezett ifjúsági találkozóján, amely közös
úrvacsoravétellel zárult. Minden találkozón részt vett a gyülekezet lelkipásztora
is, nemcsak gyülekezeti lelkipásztorként, hanem egyházmegyei ifjúsági előadói,
tehát szervezői minőségben is.
2015. december 12. – Ifjúságunk az Erdélyi IKE „Ajándékozz
örömet” projektjébe bekapcsolódva a balavásári gyermekotthon 9 lakójának
ajándékcsomagot készített, ruhákat gyűjtött.
2015. december 22. – Az IKE szervezésében különleges vallásórát
tartottunk, a Megváltó születésnapját ünnepeltük a gyermekekkel. Az adventi
koszorúk árából meglepetést vásároltunk. Együtt volt a 65 gyermek, az ikések, a
kántor, a lelkipásztor és kedves pedagógusaink, Ozsváth Ilona és Végh Enikő,
akik a kicsik karácsonyi felkészítését vállalták. Volt tortaevés, tombola, ajándék
Kinder tojás, tánc, az ikések pedig színdarabot mutattak be.
2015. december 24. – Karácsonyi legátusunk Simon Emőke VI. éves
teológiai hallgató volt. 3727 lej legátum gyűlt össze.
2015. december 24. – Délután, a 15 órától kezdődő istentiszteleten az
óvódás és előkészítő osztályos vallásórásaink karácsonyi ünnepélyére került
sor. Karácsonyi csomagjainkat a marosvásárhelyi SURTEC Barkácsárúház
támogatásával sikerült kiegészíteni.
2015. december 25. – A Karácsony I. napi istentiszteleten a Magvető
kórus szolgálata, másodnapján a Nőszövetség tette szebbé az ünnepet.

