GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE
Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Lelkipásztor: Szabó István János
Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270.
Telefon: 0265-425-126, 0740-69-65-18. E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com
Gondnok: Hídi Imre 0745-32-94-23

Kántor: Szabó Gyula 0760-11-60-79

Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Gyülekezeti alkalmaink:
* Istentiszteletek: Vasárnap délelőtt 11 és délután 16 órától.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától I-VI. osztálynak, 16 órától kisebbeknek.
* Nőszövetségi bibliaóra: vasárnap 16:30 órától
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* Ifjúsági bibliaóra: Vasárnap 18 órától.

VáGáNy

– A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti

lapja. Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János ref. lelkipásztor.
Megjelenik Keszeg Árpád támogatásával.
Istentiszteletek alapigéi
Máj. 24. Pünkösd I. de. „Amikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök nektek az Atyától,
az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő majd bizonyságot tesz rólam.” Jn. 15,26-27
Máj. 25. Pünkösd II. de. „Amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el
Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta: Hallottátok tőlem,
hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban nemsokára Szentlélekkel fogtok
megkereszteltetni.” ApCsel. 1,2-5
Máj. 26. Pünkösd III. de. „Mindenki álmélkodott, és zavarban volt, egymást kérdezgették: Vajon
mi akar ez lenni? Mások gúnyolódva mondták: Édes bortól részegedtek meg. Péter azonban
előállt a tizeneggyel, felemelte hangját, és így szólt hozzájuk: … ez az, amit megjövendölt
Jóel próféta:” ApCsel. 2,12-16
Máj. 31. vas. de. „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége
legyen mindnyájatokkal!” 2Kor. 13,13
Jún. 7. vas. de. „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek
meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a
szálkát a te atyádfia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan
mondhatod a te atyádfiának: hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a te szemedben
gerenda van? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj
arra, hogy kivedd a szálkát a felebarátod szeméből! Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent,
gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal megtapodva ellenetek
forduljanak, és szétszaggassanak titeket.” Mt. 7,1-6
Jún. 14. vas. de. „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik
nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” Mt. 7,7-11
Jún. 21. vas. de. „Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt
cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.” Mt. 7,12
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3… 2… 1… kész!
A visszaszámlálásnak kellene kezdődnie a ravatalozóházunk átadási
ünnepségéig, csak nem tudjuk, milyen gyorsan kell ezt a visszaszámlálást
végezni.
Isten segítségével már csak a belső meszelés, villanyszerelés, járófelület
elkészítése (bent és a teraszon padlócsempe illetve kockakő), fürdőszobák
felszerelése (falicsempe burkolat és kellékek: csaptelepek, vizelde, wc csészék
és vízszerelés), valamint az udvarrendezési munkálatok maradtak hátra.
Az építkezés megkezdésétől máig elköltöttünk összesen: 119820,96 lejt.
(Ebből 15000 lejt még ezután kell kifizetnünk, egyelőre meghiteleztek vele). A
munkaadományok és a kedvezményes árak, amiket gyülekezetünk
építőmesterei adtak, nincsenek ebben az összegben benne.
Ebből a 119821 ravatalozóra fordított lejből a híveink adománya 26825,
a traktorért és utánfutóért 17000 lejt kaptunk, a Kultuszminisztérium pedig a
tavaly ősszel 40000 lejjel támogatott.
35996 lejjel többet költöttünk el eddig, mint amennyi pénzünk erre a
célra volt.
Teljesen kiürült a kassza, és nem tudjuk az építkezést folytatni, ameddig
nem sikerül pénzhez jutni.
Nagy segítség lenne az is, ha mindenki megpróbálná kifizetni az
egyházfenntartó járulékát erre az évre is.
Köszönjük gyülekezeti tagjaink komoly hozzáállását, adományaikat:
Névtelen adakozó 50 lej, Keszeg József598 100 lej, Névtelen adakozó 300 lej,
Névtelen adakozó 200 lej, Antal Sándor81 50 lej, Buta Vilma675 50 lej, Ifj. Szabó
András530 200 lej, Varga Imre542 100 lej, Varga Lóránd542 100 lej, Szász
József729 30 lej, Szakács Erzsébet258 50 lej, Székely Juliánna632 100 lej, Varga
Ferenc576 100 lej, Ifj. Varga Ferenc576 100 lej, Névtelen adakozó 100 lej,
Névtelen adakozó 50 lej, Székely Király Csaba274 100 lej, Szász Árpád103 100
lej, Végh József216 100 lej, Hídi Zsuzsánna557 50 lej, Keszeg János538 100 lej, Ifj.
Keszeg András596 50 euró, Id. Végh András768 100 lej, Id. Fülöp István144 100
lej, Szabó Levente513 100 lej, Sebestyén László és Zsuzsánna520 100 lej,
Névtelen adakozó 50 lej és Szakács József308 100 lej. A Nőszövetség
megvásárolta a ravatalozóház számára a világítótesteket, 1200 lej értékben.
Köszönjük nagylelkű és önzetlen segítségüket!

Köszönjük ifj. Keszeg Istvánnak340 és ifj. Hídi Istvánnak522 a
légkondicionálókat!
Ugyanitt köszönjük meg Szász Anna Katalinnak a gyülekezeti termünk
részére ajándékozott újabb virágokat, Szabó Juliannának pedig az abroszt!
Összesen 2900 lej adomány gyűlt össze tehát Pünkösd óta. A hívektől
összesen 26825 lejnyi adomány (eurós, forintos adományok átváltva bele
vannak számolva) gyűlt össze 2014-től mostanáig. Isten gazdag áldása legyen
minden segítőkész adakozón!
Továbbra is szívesen fogadunk önkéntes adományokat, nem szeretnénk
kirovást tenni. Ha fontosnak tartjuk ezt az épületet, és az is hozzájárul, akinek
eddig még nem sikerült, akár egy-két hónapon belül már használatba vehetjük!
Pünkösdi lapszámunk megjelenése óta is munkálkodtunk: Köszönettel
tartozunk a májusban végzett munkákért Nagy Józsefnek289, Vásárhelyi
Ferencnek585 és Szabó Gyulának559. Június 13-án a ravatalozónál Szentgyörgyi
András745, Ifj. Szentgyörgyi András745, Vásárhelyi Ferenc585, Keszeg János175,
Szász Ferenc582, Hídi Imre445, Szabó Ferenc323, Szabó Gyula559 rendezték az
udvart. Június 19-én földet hoztak traktorokkal: Vásárhelyi Ferenc585, Keszeg
Csaba277, Keszeg József775, Keszeg József374, Tordáth Levente819, Ferencz
András375, Hídi János37 és elegyengették, feltöltötték a ravatalozó terasz részét
és az udvart: Szász László366, Szabó Imre251, Hídi András324, Szakács József339,
Szabó Miklós518 és Balog Elemér517.
Köszönjük mindenkinek a fáradozását, adjon erőt Isten minden
munkájukhoz!
Szabó István János lelkipásztor
Gyülekezeti események
Keresztelés
Június 6-án a keresztség sákramentumában részesítettük Végh
Krisztiánt, Végh Szilárd István és Klein Brigitte gyermekét. Isten áldja az Ő
seregének új tagját és szeretteit!
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Ebben a vakációban is megszervezzük a vakációs
bibliahetet lelkes munkatársaink segítségével!
Lesz éneklés, tanulás, filmnézés, játék,
kézimunka, verseny és még bábszínház is! Minden
gyermeket szeretettel hívunk és várunk!
Július 20 és 24 között, minden nap 10 órától
várjuk az iskolás és óvódás gyermekeket!
Szabó István János lelkipásztor

Hirdetések
* A májusi perselypénz 2125 lej volt. Köszönjük a gyülekezetnek!
* A közeljövőben a presbiterek újra el fognak menni minden házhoz, ezúttal a
harangozási díjat gyűjtik össze. Amikor meghatározta a presbitérium, hogy a
gabona mellett még személyenként 5 lejt ad minden egyháztag évente a
harangozónak, azzal a feltétellel szabta meg, hogy ezért a pénzért a harangozó a
temetőt is rendben tartja. Ezzel a munkával azonban az utóbbi években meg kell
bízni valakit, és egy temetőkaszálást 500 lejért vállalnak el. Ezért úgy döntött a
Presbitérium, hogy az összegyűjtött díjakból kifizeti a kaszálás díját, a többit
átadja a harangozónak. Így nem kell a harangozó sem napokig keresse azt, akit
nem talál otthon, és idejében megkapja a pénzt az is, aki a templomot
kitakarítja, az is, aki harangoz, az is, aki a füvet lekaszálja. Bizalommal
fogadjuk tehát a presbitert a füzettel, azért vállalták el ezt a feladatot, hogy még
jobban, gördülékenyebben megoldódjanak a gondok a temető rendben tartása
körül is.
* Június 27-én 15 órától Székelyabodban kerül sor az Alsó-Küküllőmenti
református gyülekezetek havonta megszervezett ifjúsági találkozójára. Előadó:
Máthé Zsolt. Hatodik parancsolat – „Ne ölj!” Zenél: Szovátai Keresztyén
Zenekar.
* 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!
* 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!
Szabó István János lelkipásztor
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