
A 2021. év igéje 

Jézus Krisztus mondja: 

"Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” 

/Lukács 6,36/ 

 

Homokba írva 
Pintér Béla 

Nem ezt vártad, nem így mondták. 

Mást ígért a szív és mást a száj. 

Megint tél van, megint fázol. 

Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár... 

Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. 

Hagyni kell, hadd vigye a szél! 

Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más. 

Mielőtt megjegyezhetnéd. 

És oda kell menni megölelni, 

Akkor is ha nem te vagy a hibás! 

Odamenni, esélyt adni, 

Elengedni minden tartozást! 

Hogyan tudnál tovább lépni, 

Amibe hittél az már nem a tiéd 

Hogy lehetne bekötözni 

Azt a sebet, ami szíveden ég. 

Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. 

Hagyni kell, had vigye a szél! 

Homokba írni a bűnt amivel megbántott más. 

Mielőtt megegyezhetnéd. 

És oda kell menni, megölelni, 

Akkor is, ha nem te vagy a hibás! 

Odamenni, esélyt adni, 

Elengedni minden tartozást! 

Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. 

Hagyni kell, hadd vigye a szél! 

Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más. 

Mielőtt megegyezhetnéd. 

És oda kell menni, megölelni, 

Akkor is, ha nem te vagy a hibás! 

Odamenni, esélyt adni, 

Elengedni minden tartozást! 



Istentiszteletek: 

január 01.     11.00    Újévi  istentisztelet  

január 03.     11.00    Családi  istentisztelet (születés és névnaposok megáldása) 

január 06.     11.00    Vízkereszt ünnepi istentisztelet 

január 10.     11.00    Istentisztelet 

január 17.     11.00    Istentisztelet 

január 24.     11.00    Istentisztelet 

január 31.     11.00    Istentisztelet 

                           

                          Aliansz imaheti alkalmak előreláthatólag  

                            május 17-22 között Pünkösd Ünnepét megelőz héten. 

                            Ökumenikus imaheti alkalmak     

                            időpontjáról később tudunk tájékoztatást adni 

 

  

 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
Hivatali órák: 

Lelkészi Hivatal:          kedd  - péntek      9.30 – 12.00         Tel/fax: 46 505-726 
Sürgős ügyben a következő számon tudják a lelkészeket elérni:       06 20 824 3222 
 
Gondnoki Hivatal:       kedd  - péntek      9.30 – 12.00         Tel/fax: 46 505-727 

 

 

Temető Gondnokság: kedd -  péntek    9.00 – 12.00  és kedden 12.00 – 14.00 

                                                                                               Tel: 06 20-824-39-76  

 
 

http://www.google.hu/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xF2N1oS5kdZd5M&tbnid=_mKDHafvVuSNdM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.kispestibaptista.hu/2012/01/az-okumenikus-imahet-programja-kispesten-2012-ben/&ei=NKeoUvjTK4eqhAeAhoGQDQ&psig=AFQjCNHC10FmGO1w8volN8WGnm_pnrxMyA&ust=1386870964782284

