
 Az Ünnepi Istentisztelet liturgiája:  
Esperes - Lelkész - Kántor részére

                     I. Harangszó 16,00 – II. Harangszó 16,30 – III. 17,00                       
(Marinka Sándor)

Gyülekezés Kultúrházban (Árpád utca) Lelkészek 16,35-ra. 
  
1. Palástos lelkészek 16,45 kor indulnak:

 id. Heidfogel Pál asztalos nagyapa volt háza elől Árpád utca – HP

 2. TEMPLOM  17, 00 - ÚRASZTALA   HP 

 3. Köszöntés:

A MI ÜNNEPI ISTENTISZTELETÜNK MEGÁLDÁSA, LEGYEN A TEREMTŐ ATYÁNAK, A 
MEGVÁLTÓ FIÚNAK, A MEGSZENTELŐ SZENTLÉLEK ISTEN NEVÉBEN. ÁMEN

4. ÚRASZTALA - HP: Kezdő ima: 

SZENT  HÁZADBAN  MEGJELENTEM/  ÉN   ISTENEM  ÁLDJ  MEG  ENGEM,/  HAD 
DICSÉRLEK BUZGÓN TÉGED,/ VÉSD SZÍVEMBE SZENT IGÉDET. ÁMEN

5. ÚRASZTALA - HP: Kezdő ének - 135. zsoltár 1.verse  

6. ÚRASZTALA – HP : Ülve énekelje a gyülekezet Fő ének - 397. dicséret 1-2 versek: 



2. Lásd: millióknak lelke megkötözve, Rabláncként hordoz sötét bűnöket; Nincs kitől hallja: 
Megváltónk  keresztje  Mily  gazdag  élet  kútja  lett  neked.  Légy  örömmondó  békekövet, 
Hirdesd: a szabadító elközelgetett!

7. SZÓSZÉK – ESPERES: 
                          
                          Fohász                                           

     Ima, 
     Textus, Zsoltár 90. rész 17 vers
     Igehirdetés: 
     Beiktatási beszéd, 
     Ima, 
     Miatyánk 

8. ÚRASZTALA HP Ének 368. 1. vers: 

SZEGEDI KIS ISTVÁN KÁLMÁNCSAI PÜSPÖK PRÉDIKÁTOR, ÉNEKE: 

JÖVEL SZENT LÉLEK ISTEN 
TARTS MEG MINKET  IGÉDBEN,
NE LEGYÜNK SÖTÉTSÉGBEN, 
MARADJUNK IGAZ HITBEN. 



9. ÚRASZTALA: ESPERES és HP  B e i k t a t á s

10.SZÓSZÉK: Beiktatott lelkész HP: 
     Ima, 
     Textus: Márk 5, 16-20
     Igehirdetése,
     Hála áldozatra felhívás

11. SZÓSZÉK – HP Ének: 254. 1. vers                                     

12. ÚRASZTALA - ESPERES - 
       
Nyilvános presbiteri gyűlés megnyitása
 
13. ÚRASZTALA  Palástos lelkészek áldása. Esperes – HP

Ünneplő Gyülekezet! 



VIDA ÉVA, az Istvándi gyülekezet tagja vagyok. Köszöntések következnek.

1. Először, a Homokszentgyörgyi gyülekezet nevében GELENCSÉR IMRE gondnoké a 
szó.

2. SOMOGYI GÁBOR a darányi gyülekezet köszöntését tolmácsolja.

3. Lelkészünk lakása, parókiája Kálmáncsán van. A gyülekezet gondnoka ERDÉLYI 
LÁSZLÓ következik.

4. Testvérgyülekezetként, a Szigetvárkörnyéki Apostoli Pünkösdi Egyházat: GINTER 
ZSOLT lelkipásztor képviseli. Az Ő köszöntő szavait halljuk.

5. KERTAI JÁNOS JEGYZŐ az Istvándi Önkormányzat nevében szól.    

6.  Lelkészünk 2006.-ban vette  vissza a régi  családi  nevet.  Amelynek megváltoztatása 
háborús  események  miatt  történt.  A  Család  köszöntését  testvérei  tolmácsolják. 
SZÁNTHÓNÉ  HARGITA  CSILLA   énekel.  JÚLIA  SCHOBER  azaz  HARGITA  JÚLIA 
következnek.

7. A házigazda Istvándi gyülekezet nevében: MARINKA SÁNDORNÉ LADI FARKAS 
GYÖNGYI gondnok köszöntőjét én olvasom fel. (Külön lapon)

BOGDÁN KRISZTINA vagyok, tavaly konfirmáltam itt, a gyülekezetben. Levélben 
köszöntötték lelkészt és a gyülekezeteket.: 

1. CSIZMADIA LAJOS nyugdíjas lelkész, Istvándiban szolgált 1955 és 1968 között. Ezt 
írta:  „Köszönöm  a  lelkészbeiktatásra  küldött,  meghívót.  Mivel  szóban  nem  tehetem, 
írásban  köszöntöm egy Igével,  mely  így  szól:  Mindenre  van  erőm a  Krisztusban,  aki  
engem megerősít. (Filippi levél 4.rész 13. verse.) Kívánom, hogy továbbra is ez az erő 
tartsa meg és munkálkodjon életében, szolgálataiban Isten dicsőségére és a gyülekezetek 
épülésére.

2. MÁTHÉ CSABA nyugdíjas istvándi lelkész. A gyülekezetben 36 éven át hűségesen 
szolgált.1968 - 2004. között. Ezt írta: ”Amikor átvettem a gyülekezetek gondozását, távozó 
elődömtől többek között azzal köszöntem el: ha kérhetnék most valamit tőled, azt kérném, 
amit a búcsúzó Illés prófétától  kért fiatalabb utóda, Elizeus próféta: "...jusson nekem a 
benned működő lélekből kétszeres rész!" Most ugyanezt kérem Istentől számodra. Legyen 
benned a bennem lévő Léleknek kettős mértéke. Légy képes és alkalmas kétszer annyit  
tenni a rád bízott gyülekezetekért, amennyit én tehettem a nekem rendelt idő alatt. Sajnos 
személyesen nem lehetek jelen az ünnepségen, ezért ezzel az Igével köszöntelek, mint 
szolgatársamat  a  Krisztusban.  Életedre  és  további  munkádra  Isten  áldását  kérem, 
hasonlóképpen  szeretteidre  és  a  jelen  lévő  ünneplőkre.  Szeretettel  köszöntöm  a 
gyülekezeteket,  és  arra  kérem  Istent,  hogy  új  pásztorukkal  olyan  egyetértésben, 
békességben és eredményesen munkálkodhassanak együtt, ahogy annak idején velem is.
 
2.  SZATHMÁRI  A.  LAJOS  nyugdíjas  esperes  Ádándról,  a  következőket 
írta:”.Nagytiszteletű úrnak kívánom, az Igéből merített hittel, hitelesen erősítse, bátorítsa a  
reá bízottakat.  „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,  szárnyra kelnek, mint a sas 
keselyük, futnak és nem lankadnak meg:” Ézsaiás próféta könyve 40.rész 11. vers

3. KECZELY KÁROLY római katolikus helyettes esperes-plébános Kétújfalú:



(Helyettesítési szolgálat miatt maradt távol)
Beiktatási ünnepség alkalmán, lélekben én is Veled és Veletek akarok lenni, és szívem  
imádságos  szeretetével  már  most  előre  gratulálok  –  ezzel  az  igével: Mert  akik  jól  
szolgálnak,  szép  tisztességet  szereznek  maguknak  és  sok  bizodalmat  a  Krisztus  
Jézusban való hitben. ( Egy Timótheus három, tizenhárom)

4. Családtagok, Barátok, Lelkészek levélben és elektronikus levélen keresztül küldték 
üzeneteiket vagy kérték kimentésüket: szabadságolás, egyházi szolgálat, testi gyengeség 
miatt jelezve távol maradásuk okát. 

14. Lelkész válasza következik. ( Helyetekre mentek)   

15. ÚRASZTALA - Lelkész válasza 
Pl: 1. Megköszönöm, hogy nekrológot nem mondtak. 2. Darány biztosan megemlíti, miért  
nem ott és miért nem a darányi parókián lakunk. Csendes válasz: Még mi lelkészek se  
tudunk egyszerre négy helyen lakni. Ha valaki elkezdene sajnálni, hogy több mint 30 évi  
szolgálat után kis gyülekezetekbe és itt Istvándiban történt a beiktatás, hadd mondjam el:  
én mindig is Kálvin-téri lelkész szerettem volna lenni. Tudom, hogy ez nem A KÁLVINT-
TÉR(Bp)  De nekem sikerült. Egy szavam se lehet. - Ünnepségünk beszédes része lassan  
véget ér.          

16. ÚRASZTALA - Hirdetések:  SZERETETVENDÉGSÉGRE A KULTÚRHÁZBA VÁRJUK 
VENDÉGEINKET – HP

17. ÚRASZTALA – ZÁRÓ Ének:

28. zsoltár 6 vers ÁLDOTT LEGYEN A  NAGY ÚR ISTEN ... HP

28. zsoltár (első versét nem énekeljük, a dallamért van itt)



6. Az Úr én népemnek ereje, A Krisztusnak nagy erőssége. Tartsd meg azért a te népedet, 
És áldjad meg örökségedet: Legeltessed és vigasztald, És örökké felmagasztald!

18. ÚRASZTALA  - Nyilvános presbiteri gyűlés zárása. Esperes

19. ÚRASZTALA  - Áldás – ESPERES

20. ÚRASZTALA  - Himnusz – HP

21. ÚRASZTALA  - Záróima 

Házunkba is jöjj el velem/ tedd templomoddá Istenem,/ ha áldott volt bejövésem,/ legyen 
áldott kimenésem HP

22. ÚRASZTALA - Kivonulás bejelentése Lelkészek felállnak a Hősi emlékműhöz - HP

23. HŐSÖK Domján József  anyai nagyapa, Ladi Farkas István – gondnok (Marinka 
Sándorné édesapja), Fonyódi Márton -  ÉS ÁLDOZATOK EMLÉKMŰVEK:
 
418.  1. és 4. versek: 28. zsoltár dallamára (Gondnok fia és menye virágcsokrot helyeznek  
el.)

1.  
Uram majd egyszer feltámadnak, Kik a sírhalmokban szunnyadnak, Áldott kezed, tágas 
tért nyitott, Hol a sírdomb húzott kárpitot, Jő majd a boldog kikelet, elűzi a hosszú telet.

4.
Jézus ki Isteni erővel, Megvívtál a gyász temetővel, S feltámadtaknak vagy zsengéje, 
Kössön Hozzád szád szent Igéje; Téged követvén úgy éjünk Hogy sírunktól mi se féljünk.

Fodor Judit barcsi lelkész köszöntéseknél bejelentette, hogy a környék gyülekezetei is  
szeretnék köszöntéseiket elmondani.

1. Barcsi presbiterek Igével, jó kívánságokkal köszöntötték a beiktatott lelkészt és egy  
szép szobanövényt adtak át.
2. Nagyatádiak könyvutalvánnyal köszöntötték,
3. Lábodiak is ajándékkal kedveskedtek.
4. Csokonyavisonta II. gyülekezet nevében, könyv s egyéb ajándékkal Perák Balázs  
gondnok köszöntötte, aki az ünnepségen is kántori teendőkkel is szolgált.
5. Kastélyosdombó - elektromos kávéfőzőt hoztak. 
6. Nagy Józsefné Nelli kálmáncsai polgármester, ajándékkosarat a következő szavakkal  
adta át. - Parókia Kálmáncsán van és reméljük ez továbbra is így marad. Magam és a  
község nevében...

Darány erre az alkalomara készített értékes pohár-készlettel, Istvándi, Homokszentgyörgy  
és Kálmáncsa is értékes ajándékkal kedveskedett.


