
Május 
 

1. Május 6. – Édesanyák vasárnapja. Gyülekezeti ebéd a délelőtti 

istentisztelet után 

2. Május 6. 18:00 – Zenés áhítat Botkáné Égető Eszter tanítványaival 

3. Május 7. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

4. Május 7. 19:00 – Zenés áhítat. Gitárhangverseny 

5. Május 13. 15:00 – Istentisztelet Mórahalmon 

6. Május 17. 18:00 – Áldozócsütörtök. Istentisztelet 

7. Május 19. 9:00 – Szeretethíd. Önkéntes munka a templomunk körül és 

mézeskalács-sütés a siketmisszió számára. Gyülekezés a templom 

alagsorában. 

8. Május 20. - Tavaszi vásár, melyre ruha-, konzerv-, palánta-, stb. 

felajánlást várunk 

9. Május 20. 18:00 – Üzenet a vendégtől. Igét hirdet: Rozgonyi Botond, az 

Evangéliumi Pünkösdi Közösség lelkipásztora 

10. Május 27.  Pünkösdvasárnap. A konfirmandusok fogadalomtétele. 

Gyülekezeti ebéd és Molnár Róbert új könyvének bemutatója 

11. Május 27. 15:00  – Istentisztelet Mórahalmon 

12. Május 28. 10:00 – Pünkösdhétfő. Zenés áhítat kórusunk szolgálatával. 

Utána a kórus évadzáró ebédje 

 

 

Isten áldja az édesanyákat! 
 

 Imádkozzunk 

 
- az édesanyákért, akiknek önzetlen szeretetén keresztül tapasztalhattuk 

meg Isten gondviselő szeretetét! 
- azért, hogy a mennybe ment Krisztus ébren és szolgálatban találjon, 

amikor visszatér! 
- gyülekezetünk konfirmáló és már konfirmált fiataljaiért, hogy valóban 

megérthessék és átélhessék „hitük megerősítését a Szentlélek által”! 
- a Szentlélek megújító jelenlétéért egyházunkban! 
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„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe 
gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem 
meg rólad!” (Ézs 49, 15) 
 

ajon gondolunk-e születésnapi ünnepeltként arra, hogy ki az, akit 
valóban ünnepelni kellene? Jó esetben eszünkbe jut az a néhány 
évvel, évtizeddel korábbi nap, amelyen édesanyánk fájdalmak 

között világra hozott bennünket, és hálával gondolunk rá, aki kilenc 
hónapig a szíve alatt hordott. De köszönetet mondunk-e Istennek, akinek 
tervéből megfoganhattunk, akinek akaratából az anyaméh titokzatos 
rejtekében csodálatos módon emberré fejlődhettünk, és aki születésünk 
után a mai napig megóvott? Minden évben van egy-egy nap, amikor a 
gyermekek az édesanyjuknak, édesanyjukért, a szülők pedig a 
gyermekeikért adhatnak hálát. Jó lenne, ha az anyák napján és a 
gyermeknapon az ünneplő családok köre kibővülne azzal, aki minden 
életnek forrása: Istennel, Teremtő Atyánkkal. 
Nagyszerű dolog, hogy biztosak lehetünk abban, hogy akár a játékba 
belefeledkezett, a fenyegető veszélyekről tudomást sem vevő 
kisgyermekről édesanyja, úgy ránk is mindig gondot visel a Teremtő. A 
hétköznapok fáradalmai és gondjai között a gyermekek néha 
megfeledkeznek arról, akinek életüket köszönhetik, de abban biztosak 
lehetünk, hogy az, aki örökkön volt és lesz, mindig gondol és gondot visel 
ránk. Legyünk hát a hatmilliárd gyermek közül azok a legkisebbek, akik 
önzetlenül hálásak tudnak lenni a feltétlen isteni szeretetért!  

Csupor Dezső 
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Csanádi Imre: Mi van ma, mi van ma? 
 

Mi van ma, mi van ma? 

Édesanyák napja. 

Pár szál virág a kezemben: 

édesanyám kapja. 
 

Azt is azért adja, 

aki szorongatja: 

Édesanyám, édesanyám 

jó szívvel fogadja. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ágh István: Virágosat álmodtam 

 

Édesanyám, 

virágosat álmodtam, 

napraforgó 

virág voltam álmomban, 

édesanyám, 

te meg fényes nap voltál, 

napkeltétől 

napnyugtáig ragyogtál. 
 

 

 


