Alkalmaink
aug. 20. 10. 00 óra Ökumenikus istentisztelet
/helye: rk. templom/ az újkenyér megáldása, megszentelése
aug. 25. vas. 10. 00 óra istentisztelet és keresztelő
/helye: református templom/
aug. 29. csüt. 18. 00 óra úrvacsorai előkészítői istentisztelet
/helye: ref. imaterem/
szept. 01. vas. 10. 00 Úrvacsora hálaadás az újkenyérért
helye: református templom
szept. 15. vas. 10. 00 óra tanévnyitó istentisztelet
helye: református templom
szeptember 21. szombat 9. 00 óra

Egyházmegyei tanévnyitó akadályversennyel
helye: ref. templom és templomkert

október 12. szombat 14. 00 óra
ÜNNEPI Istentisztelet: Helye: ref. templom

A megválasztott lelkész Papp Zsolt Endre beiktatása,
hálaadás a református szeretetotthon fennállásának
eltelt 20 évéért.
Szeretettel:
A Decsi Református Egyházközség presbitériuma

Harangszó
A Decsi Református Egyházközség alkalmanként megjelenő lapja
2. évfolyam 1. szám
2013. 08. 10.

Bódás János: ÚJKENYÉR

Az új búza már ömlik a garatra.
A föld hálás volt, most is fizetett.
Hogy új kenyér került az asztalodra,
tudod-e, hogy kinek köszönheted?
Köszönd meg népem dolgos önmagadnak,
köszöntsd az ekét, kaszát, szekeret,
követ, szitát - s mind kik szerszámot adtak,
ki fúrt, kalapált, szőtt vagy tervezett,
a vetőket, az aratót, a molnárt,
a péket, s kik a kenyeret kihordták...
De az égre is emeld fel szemed,
(tudod, hogy fényt, szellőt, záport ki ad)
s töltse be szíved csendes áhítat,
mikor az új kenyeret megszeged.

Hirdetéseink

Hálaadás

Tájékoztatjuk a Decsi Református Egyházközség tagjait, hogy
2013-ban változott az egyházfenntartói járulék összege.
Először is megköszönjük mindazoknak a támogatását, akik az év
első felében már befizették az egyházfenntartói járulékot.

Az egyházközség fenntartásában működő Lorántffy Zsuzsanna
Református
Szeretetotthon
2013-ban
ünnepli
létrejöttének 20. évfordulóját. Ünnepi istentisztelet
keretében adunk hálát Istennek a szeretetotthonban folyó
munkáért. Az intézmény célja és feladata, hogy mindazon idősek
életét széppé tegyük, akik életük utolsó egynéhány évét ránk
bízzák. Az ünnepi istentiszteleten kerül sor a megválasztott
lelkipásztor Papp Zsolt Endre beiktatására.
Az ünnepi istentisztelet időpontja: 2013. október 12. 14. 00 óra.
Gyülekezetünk minden tagját hívjuk és várjuk az alkalomra.

2013-ban
az
egyházfenntartói
járulék
összege
személyenként 3.000 Ft, páronként 6.000 Ft.
Ezt az összeget az egyházközség pénztárában is be lehet fizetni,
de a körzetgondozó presbiterek is megkeresik majd
gyülekezetünk tagjait, s náluk is kifizethető a fent említett
összeg.
Ezen összegek befizetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a
községben legyen helyben lakó lelkész.
Orgona felújítás
A Decsi református templom orgonája, amely egykoron a
református egyházközség tagjainak adományaiból épült, mindig
is azt a célt szolgálta, hogy a zene hangjain keresztül a hívek
közelebb érezhessék magukhoz az örökkévaló Istent.
Az orgona több, mint 100 esztendős. A presbitérium
megvizsgáltatta az orgona állapotát, s megállapítást nyert, hogy
a hangszer szélládáján, mely a sípok megszólalását biztosítja egy
nagy lyuk tátong. A láda bőrözése eléredt. A javítása, s ezzel
együtt az orgona sípjainak hangolása szükségszerű. Erre a célra
várjuk és kérjük református testvéreink adományait, hogy
szeptember végén az orgona ismét szép és művészi hangokat
adhasson. Adományaikat, a körzetgondozó presbitereken
keresztül juttathatják el a gyülekezet számára, vagy személyesen
az egyházközség pénztárába is befizethetik. Köszönjük!

Hitoktatás
Szeptemberben újra indul az óvodai és iskolai hitoktatás. A
helyben óvodába és iskolába járó református gyerekeknek
biztosított a hitoktatás az óvodában és az iskolában. Akik
Őcsénybe, vagy Szekszárdra mennek tanulni, azok számára
szombaton 10. 00 órakor tartunk hittanórát.
Várjuk azok jelentkezését, személyesen, vagy az alábbi
elérhetőségeken, akik 7. ill. 8. osztályosként konfirmálni
szeretnének.
Szeptemberben felnőtt konfirmációs tanfolyam indul,
érdeklődni, jelentkezni szintén az alábbi elérhetőségeken
lehet.
Elérhetőségek
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