
Szolnoki Református Gyülekezet 
- Család a családokért – 

„Nem vagytok többé idegenek vagy jövevények, hanem… háza népe Istennek” Efezus 2, 19. 

 

Kedves Érdeklődők!  
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy milyen alkalmakra látogathatnak el, 

kapcsolódhatnak be gyülekezetünkben. (Természetesen akkor, amikor nincs járvány miatti gyülekezési 

korlátozás 😊.) Érdeklődjenek bátran, és jöjjenek, látogassanak el hozzánk!          

 

Vasárnapi Istentisztelet: 

Az istentisztelet az ünneplés és a lelki feltöltődés, „behangolás” alkalma, amikor találkozunk 

egymással és együtt figyelünk Isten üzenetére.  Minden vasárnap 10 órakor szeretettel várjuk az 

egész családot istentiszteletre.  

A gyermek istentiszteleten a gyermekek óvodás és iskolás korcsoportban énekelnek együtt, 

korosztályuknak megfelelő nyelven hallanak bibliai tanítást, és kreatívan feldolgozzák, megbeszélik a 

hallottakat, miközben a felnőttek a templomban vannak.  

A Baba-mama szobában az egészen picikkel érkező szülők hallgathatják az istentiszteletet, miközben 

a kicsik játszhatnak.  

 

Családi vasárnap: 

Havonta egy vasárnap különleges istentiszteletet tartunk, amelyen különösen is szeretnénk kifejezni 

Isten és a gyülekezet befogadó szeretetét. A nap első eseménye 9 órakor a zenés reggeli, ahol 

énektanulás, éneklés és rövid áhítat után kakaóval, teával és a kaláccsal vendégeljük meg a 

jelenlévőket. 10 órakor a templomban családi istentiszteletet tartunk, majd az istentisztelet után 

kávéházba hívjuk a résztvevőket, ahol tea, kávé, sütemény mellett beszélgethetünk, ismerkedhetünk 

egymással.  

   

Konfirmáció és ifi alkalom 

A „hittanos” gyermekkorból az ifjú gyülekezeti tag korba való átmenet alkalma a két éves 

konfirmációi felkészítés, melyre legkorábban 7. osztályos korban lehet jelentkezni. A találkozókon 

életkérdéseinkre a Biblia válaszát keressük közösen beszélgetve, énekekkel, játékokkal erősítve a 

fiatalok közösségét is. Az alkalmon a már konfirmált fiatalok is részt vehetnek.  

 

Picifi 

Zenés, játékos közösségépítő alkalom a 8-12 éves korosztálynak. A gyermekek lelkes és hangszeres 

közös éneklés és rövid, szemléletes bibliai üzenet után együtt játszanak, sportolnak, 

kézműveskednek, kirándulnak ezen az alkalmon, miközben jó baráti kapcsolat alakulhat ki közöttük.  

 

Játszóház 

Adventben és húsvét előtt a gyermekeket (és szülőket) játszóházba várjuk, ahol hallhatják az ünnep 

üzenetét, bekapcsolódhatnak a vidám, közösségépítő játékokba, és a kreatív kézműves 

foglalkozásokba.  

 

 



Családi karácsony   

Szandaszőlősön advent 4. vasárnapján délután 3 órakor, a belvárosban, a templomban pedig 

december 24. délután 4 órakor tartjuk a családi karácsony ünnepét. Ezeken az istentiszteleteken a 

gyermekek énekkel, verssel vagy színdarabbal tolmácsolják a karácsonyi történet üzenetét. 

 

Napközis tábor 

Nyáron egy hetes napközis táborba hívjuk a gyereket a gyülekezeti házba és udvarára, ahol minden 

nap reggeltől délutánig vagyunk együtt sok énekléssel, vidám játékkal és bibliai történetekről való 

beszélgetéssel.  

  

További gyülekezeti alkalmak, lehetőségek: 

Kereszt-kérdések 

10 hetes kurzus, mely a keresztyénség lényegébe ad bevezetést, miközben lehetőséget nyújt a 

részvevőknek beszélgetésre, őszinte kérdések felvetésére. Szeretettel ajánljuk a sorozatot felnőtt 

keresztség vagy konfirmáció iránt érdeklődőknek, hittanos gyermekek szüleinek, és mindenkinek, 

akik érdeklődik az iránt, hogy mit jelent valójában keresztyénnek lenni.  

 

Kiscsoportos beszélgetések 

6-8 fős gyülekezeti kis csoportjaink különböző időpontokban a vasárnapi istentiszteleten elhangzott 

igehirdetés által felvetett életkérdésekről beszélgetnek a gyülekezeti házban. A beszélgetések 

nyitottak mindenki előtt, bármikor lehet csatlakozni, a családi vasárnapok után emellett nyílt hetet 

tartunk, amikor a csoportok külön szeretettel készülnek az érdeklődők fogadására. 

 

Simeon és Anna kör 

A gyülekezet szenior köre, melynek találkozóin a résztvevők életkérdéseikről beszélgetnek egy rövid 

bibliai bevezető előadás alapján. Szeretettel ajánljuk a család idősebb tagjainak, nagymamáknak, 

nagypapáknak. 

 

Dömösi kör 

Szenvedélybetegséggel és életvezetési problémákkal küzdőknek nyújt segítséget befogadó légkörével 

őszinte, nyílt beszélgetéseivel. A kör tagjainak élete bizonysága annak, hogy van kiút a 

szenvedélybetegségből.  

 

Református cursillo 

4 napos lelki elcsendesedést biztosító keresztyén tanfolyam változó helyszíneken és időpontokban. 

Konkrét információt és jelentkezési lapot a gyülekezetben tudunk adni az érdeklődőknek. 

 

Lelkigondozói órák 

Négyszemközti beszélgetés a lelkipásztorral hitkérdésekről, lelki és életvezetési problémákról. A 

lelkigondozásra előzetes bejelentkezés alapján, egyeztetett időpontban várjuk szeretettel az azt 

igénylőket. 

 

Talifish Teaház 

Fiatalos, alkohol- és drogmentes találkozóhely és szórakozási lehetőség a Batthyány utca 8. szám 

alatt. Nézz be hozzánk!   


