Az olaszi nőszövetség
munkái között a legáldásosabb a
szegény iskolás gyermekek ebédeltetésére a leánybibliakör
(leányszövetség) által megszervezett konyha támogatása, és a
cselédlányoknak a Mártha Körbe
szervezése.
A háztartási alkalmazottakkal 1930 virágvasárnapján alakítottuk meg a Mártha Kört, az árvaház munkaszobájában. Itt minden vasárnap délután, az istentisztelet előtt, bibliaórát tartott velük a lelkész. Bibliaóra után szép versek felmondásával szórakozott a leánysereg harangozásig. Olasziban a vasárnap
délutáni istentiszteletek idejét éppen rájuk tekintettel tettük át az esti órákra, hogy
ők is eljöhessenek a templomba. Jöttek is szép számmal. Néha egészen betöltötték
a nők padjait. A családi otthonukból kiszakadt, a város kísértéseinek kitett háztartási alkalmazottak erkölcsi, lelki védelmét célozta a nőszövetség, amikor anyai gondjaiba vette őket. A Mártha Kör vezetésével egyik alelnökét, Kiss Antalnét bízta
meg. Ez a bibliás, imádságos lelkű asszony férjével együtt sokat fáradozott a cselédlányokért. A leánynevelő intézet alagsorában szép helyiséget rendeztünk be a
Mártha Körnek, ez volt a Mártha Otthon. Ágyakat állított be az otthon, hogy a vidékről feljövő leányok ott biztos otthont találjanak addig is, míg elhelyezkedhetnek. Az olaszi lelkész körlevélben hívta fel a vidéki lelkészek figyelmét az új intézményre, hogy a falujukból bejövő leányokat a Mártha Otthonba irányítsák.
A magyar évek alatt a cselédügyet az állam karolta fel; a megnépesedett
leánynevelő intézetnek szüksége lévén minden helyiségre, így a Mártha Otthont az árvaházba helyezte vissza, s a Mártha Kör bibliaóráit ismét az árvaház
munkatermében tartottuk meg.
A Mártha Kör tagjai Kiss Antalné vezetése alatt nyáron, vasárnaponként
elkísérték az olaszi lelkészt a Hegyre, s ott istentisztelet után az ott lakó atyánkfiait vallásos költemények elmondásával gyönyörködtették. A Mártha Kör tízéves fennállását 1940 virágvasárnapján hálaadások közepette ünnepelte meg.
Az olaszi nőszövetség áldott munkát indított be a berettyóújfalui asszonyok tulipános ládájának megérkezése után. A magyar esztendők kezdetén a
berettyóújfalui asszonyok gyermekkelengyével telerakott tulipános ládát hoztak az olaszi asszonyoknak az anya- és csecsemővédelem előmozdítására. A
tulipános ládából éveken át sok újszülöttet ruháztak fel, s a láda mégsem ürült
ki, mert állandóan pótolták azt az olaszi asszonyok.
/Csernák Béla/
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ÜZENET

A NAGYVÁRAD-OLASZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ISTENTISZTELETI MELLÉKLETE

Református nőszövetségek
A királyhágómelléki egyházkerület 1929-ben elrendelte a nőszövetségek megalakítását, az erdélyi példa
szerint. A nőszövetség célját az alapszabály 2. paragrafusa így határozza
meg: a református nők hitéletének
ápolása, a gyülekezeti jótékonyság
gyakorlása. “ A hitélet ápolására szabadon, korlátozás nélkül tarthat az
egyházközség által megjelölt helyiségben bibliaórákat, vallásos összejöveteleket, vasárnapi iskolákat, ifjúsági
vallásos nevelést, templomi ünnepélyeket. A templom tisztán tartásáról és díszítéséről gondoskodik. Vallásos iratterjesztést végez, ének- és zenekart alkot. A gyülekezeti jótékonyság gyakorlására, a református nők oltalmazására és védelmére kellő
jogi tanácsadásról gondoskodik, számukra munkaalkalmakat szerez és állásokat
közvetít. A szegényeket segélyezi. A kísértésnek kitett, főleg kenyérkereső nőket, továbbá árvákat, özvegyeket, családokat tanácsolja, védelmezi, e célból megfelelő
patronaget létesít, az egyház megfelelő intézményeit támogatja. A betegeket, elhagyatottakat, munkaképteleneket, aggokat ápolja, segélyezi, elhelyezi.”
A nőszövetség végzi intézményesen az egyház szociális munkájának nagy részét. Ezzel a proletárok között sonak megtapasztalják az egyház anyai gondoskodását.
A presbitérium úgy határozott (1930. február 16.), hogy a parokiális körök külön
-külön szervezzék meg a nőszövetséget. A parokiális nőszövetségen belül külön munkacsoportok alakultak: hitvédelmi, családvédelmi, szegényügyi, elhagyott nők, árvák
patronázsa, kulturális osztály. Olasziban kórházi, fogházi osztályt is szerveztek a lelkész
támogatására, hogy meglátogassák a betegeket, elkísérjék a lelkészt a fogházi istentiszteletekre, a fogságból szabadulókat felruházzák, útiköltségükről gondoskodjanak.
Sokszor nem rajtuk múlt, ha missziójukat nem végezhették kielégítően.
Például a foglyokkal személyesen nem találkozhattak; a román fogházigazgatók némelyike azt követelte, hogy az adományokat neki adják át kiosztás végett, a fogház személyzete aztán annak adta a szerencsétlen magyar foglyoknak szánt adományokat, akiknek akarta…
(folytatás a hátoldalon)

ISTENTIS ZTELETE K
Délelőtt 10 órakor:
Bibliaolvasás: Máté 5, 1-16 versei
Alapige: Márk 1, 29-31 versei

„ És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal
és Jánossal együtt. A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki
felőle. És ő odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal,
és szolgál vala nékik.”
Az Ige üzenete: Jézus földi élete során sok csodát tett, melyek között kiemelkedő helyet
foglalnak el gyógyításai. Egy ilyen csodálatos gyógyításról olvasunk az igében. Péter anyósa beteg és Jézus megmutatja a maga hatalmát betegsége felett. Jézus „gyógyítási módszere” sokatmondó, melynek három lépését szeretném kiemelni. Az első, hogy közel megy a beteghez, bemegy a házba, az életterébe. A következő, hogy megfogja a beteg kezét, mely a bizalom az elfogadás és a remény jele ebben a történetben. A harmadik lépés, hogy felemeli, kiemeli a betegségéből, új lehetőségeket biztosítva számára. Péter anyósa a gyógyításra adott válaszában szolgált Jézusnak, ez volt az ő emberi reakciója. Jézust beengedve a magunk életébe megtapasztalhatjuk,
hogyan emel fel bennünket, reménységet és erőt adva a mindennapokhoz.
Könyörgés: Ha lelkem árva, s kétségek gyötörnek, ha gondok gyűlnek fáradt szívemen, úgy várlak némán, lépteid figyelve, míg hozzám érsz, és leülsz csendesen. Te felemelsz,
hogy hegycsúcsokra álljak, Te hordozol a hullámokon át. Erőt adsz, ha kősziklám a vállad, És
az leszek, kinek megálmodtál. Ámen!
Igét hirdet: Dénes István Lukács lelkipásztor
Énekeljük: 19/1; 105/1-3; 167; 446/1-4; 90/1

Délután 5 órakor:
Alapige: Zsoltárok 119, 33-41 versei

„Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass,
hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből. Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban. Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet. Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, a mitől félek;
hiszen jók a te ítéleteid. Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által. És szálljon reám, Uram, a te kegyelmed, a te szabadításod, a mint megigérted”
Az Ige üzenete: A 119. zsoltár a héber ábécé nyolc betűjére épül, ezzel a nyolc betűvel kezdődnek a versszakai, és végig ez a nyolc betű ismétlődik változatlan sorrendben.
Ez alapján tagolódik a zsoltár. Így osztható fel 22x8 részre. Az előttünk álló 8 versből, Isten
Igéje, ígérete és az Úrtól kapható reménység tanítása olvasható ki. Isten Igéje a keresztyén
ember számára életvezető, útmutató a mindennapi életben. A mai világban kiveszni látszik
az ígéretekhez való ragaszkodás. Isten azonban hű az ígéreteihez, megvalósul, amit megmondott, megígért. Ez lehet a reménységünk életünk különböző szakaszaiban, a nehézségek közepette, örömben és bánatban egyaránt. Ez lehet a reménységünk adventre készülve,
Messiásvárásunkban is ez adhat erőt. Így legyen! Ámen!
Könyörgés: Istenünk hálát adunk a csodálatos Ígéreteidért, melyek előttünk állnak az
Igédben, melyekbe kapaszkodhatunk reményt kapva a mindennapi életünkhöz. Olyan jó tudni
azt, hogy bár sok mindenben és mindenkiben csalatkozhatunk, de a Te ígéreteid igazak és ámenek. Tarts meg ebben a hitben bennünket. Ámen!
Igét hirdet: Dénes István Lukács lelkipásztor
Énekeljük: 119/1; 366/1-4; 365/1-7; 353/10

HIRDETÉSEK
◙ - Teremtő Urához költözött Nagy László Péter nagyváradi születésű
elektrotechnikus 73 éves korában. A Szentlélek vigasztaló ereje legyen és maradjon
feleségével, fiával és menyével, sógorával és sógornőjével, unokatestvérével, a közeli
és távoli rokonokkal, ismerősökkel. Áldott legyen emléke!
A Korinthusbeliekhez írt II. levél 1, 3-4 verseivel vigasztalódjunk: „Áldott az
Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden
vigasztalásnak Istene, Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban.”
◙ - Kegyelettel emlékezünk néhai Ugarek Enikő halálának első évfor dulóján. Emlékezik férje, lánya és családja, valamint fiútestvére. Az Úr adjon vigasztalást az emlékezőknek és az őt el nem feledő családnak egy év távlatából is!
Az istentisztelet végén megszólaló harang hirdesse emlékét közöttünk!
◙ - Köszönjük szépen Lukács Juliánna testvérünknek az úrasztalára
ajándékozott mikulásvirágot.
◙ - Hétfőn du. 2 órától nőszövetségi csigatészta készítés lesz.
◙ - Ha az Úr nem nézi vétkeinket, mához egy hétre, december 2-án advent első vasárnapján megterítjük az Úr szent asztalát. Így a ránk következő hét
minden napján du. 5 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk. Jöjjünk és adjunk
hálát a mindenség Urának a megtartó kegyelemért!
◙ - Szeretettel, értesítjük gyülekezetünk kórusát, hogy a bűnbánati hétre
való tekintettel a kóruspróbát pénteken, az istentisztelet után tartjuk meg!
◙ - Szeretettel hirdetjük a gyülekezetnek az adventi programjainkat:
 December 2-án adventi gyertyagyújtás a Szent László téren. Advent első vasárnapján a délutáni istentisztelet 6 órától lesz megtartva.
 December 9-én délután 5 órától adventi kórushangversenyre kerül sor, melyen
megemlékezünk az egy évvel ezelőtt hirtelen elhunyt néhai nt. Veres-Kovács
Attila lelkipásztor r ól. Szolgálnak: V ox Pastoris lelkészk órus; Nagyváradi
Kántorok kórusa; Csillagfény; Nagyvárad-Olaszi „Béczy Ernő” Kórus.
 December 16-án, gyülekezetünk Nőszövetsége megszervezi a hagyományossá vált
magányosok, nagycsaládosok, karácsonyi szeretetvendégségét a délelőtti istentisztelet után. Kérjük gyülekezetünk tagjait, akik magányosan töltenék az ünnepet jöjjenek erre az alkalomra, ünnepeljünk együtt. Ha ismerünk olyan személyeket, akiket
meghívhatnánk erre az alkalomra, kérjük jelezzék a lelkészi hivatalban.
◙ - Advent első vasárnapjától, az ünnepre készülve előkészítjük a szeretet asztalát a szószék alatt. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy a rászoruló családok számára
készítendő élelmiszer csomagok céljára teljes szívből és jó kedvvel adakozzanak, valamint megkezdjük a pénzadományok gyűjtését a karácsonyi édesség csomagokra.
◙ - Aláírásával Ön is támogathatja az Összefogás Nagyváradért Egyesület
kezdeményezését, melynek értelmében a Szacsvay Imre szobor körüli terület elnevezése hivatalosan is Szacsvay köztér lenne.
◙ - Isten éltesse mindazokat, akik az elmúlt héten ünnepelték születés–
és névnapjukat! Tartsa meg az Úr az Erzsébet, Jolán, Olivér, Cecília, Emma
és Katalin, nevű testvéreinket!

