Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség
Conferinţa Preoţilor Reformaţi ai Districtului Ardelean
Conference of Transylvanian Reformed Clergymen Union
Pfarrverein des Siebenbürgisch-Reformierten Kirchendistriktes

Kedves Szolgatársunk!
Szeretettel hívunk és várunk 2021. szeptember 21-22 -én a szovátai Danubius (új nevén Sovata Ensana)
szálloda Gyémánt konferenciatermében sorra kerülő Lelkészértekezletre.
Az utóbbi másfél év tapasztalata óhatatlanul meghatározza a lelkipásztori szolgálat alakulását, de hogy
milyen változások következnek, és abból mit tudunk kedvező irányba befolyásolni, az még nyitott kérdés.
Arra biztatjuk az értekezlet résztvevőit, hogy a járvány által megcibált lelkipásztori életpályánkat állítsuk
az ige fényébe, és hallgassuk meg, vitassuk meg az előadás és a beszélgetések során megismerhető új
szempontokat.
Értekezletünk egyben tisztújító alkalom is, a 2016-ben megválasztott elnökség számot ad a végzett
munkáról, és újabb négyéves mandátumra elnököt, alelnököt, és titkárt választunk.
Szeretettel kérjük Isten áldását életedre és szolgálatodra.
2021. szeptember 1.
Kató Béla
püspök

Beke Boróka
értekezleti elnök
Program

Szeptember 21, kedd
10:00 - 14:00 Érkezés, szállásfoglalás, anyagiak intézése
14:00 – 14:30 Kezdő istentisztelet
14:30 – 15:00 Értekezleti köszöntő
15:00 – 16:30 Fórumbeszélgetés egyházi életünk időszerű kérdéseiről
– bevezeti ft. Kató Béla püspök
16:30 – 17:00 Szünet
17:00 – 18:30 Pódiumbeszélgetés: A református lelkipásztori életpálya értéke a 21. században
– a beszélgetést vezeti dr. Kató Szabolcs Ferenc teológiai tanár
18:30 – 18:45 Áhítat
19:00 – 20:00 Vacsora
20:00 – 21:00 Ismerkedés az IKE-énekeskönyvvel, énektanulás
– vezeti Ruszka Sándor, IKE - elnök
Szeptember 22, szerda
7:30 – 9:00 Vérnyomás- és vércukor-mérés
8:00 – 9:00 Reggeli
9:00 – 9:30 Áhítat
9:30 – 11:00 Előadás: A jó, a rossz és a csúf: a család, a Covid-19 és a trauma
- Sajtos Szilárd őrnagy, tábori lelkész
11:00 – 12:30 Szünet, a szobakulcsok leadása
12:30 – 13:00 Tisztújítás
13:00 Záró istentisztelet és úrvacsoraosztás
14:00 Ebéd, elutazás
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