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Isten lelk6uel kell 6lnfinlt
Az elmflt h6ten, mdrcius 10-16. ktizcitt egyetemes imahetet tartottak az egyetemistdknak a
Partiumi l(ereszt6ny Egyetemen (PlG). Az imah6t frvacsoraosztdssal,zflrult, mint rendszerint.
Nnev NoEur

Mdrcius 10-16. kdzdtt minden
este 18 6rai kezdettel imaheti
istentiszteletet. tartottak a
PKE-n, olyan meghivott ige-
hirdet6kkel, akik fiatalok kti-
zott vdgzik szolgAlatukat, Az

alkalmakra kiil0nbdz6 feleke-
zetekhez tartoz6, r6mai kato-
Iikus, reformdtus 6s baptista,
valamint anyaorszdgi 6s erd6-
Iyi, nagyvdradi 6s kolozsv6-
ri igehirdet6k szolgdltak. Az
imaheti zdr6alkalmon Piiski
Ddniel, a debrqceni egyetemi

gytlekezef lelkip6sztora hir-
dette Isten ig6j6t. A felolvasott

, iger6szek ftmutat6sk6nt szol-
g6lnak, egy vizi6t t6rnak sze-
miink el6, hogyan val6sithat6
meg a Isten orszdgdnak ftildi,
k1zzelfogltat6 m6sa, az idedlis
dllapotok. Az 6pitkez6s viszont

csak akkor lehets6ges, ha az
Urral val6 kapcsolatunkat
helyrehozzuk, e n6lkiil a hely-
zet ijra 6s (rjra rem6nytelenn6
v6lik. ,,Isten lelke az egyetlen,
ami k6pes minket megmozdi-
tani, sebeket bek6t<izni, a meg-
tdrt sziveket begy6gyitani" -
tette hozza Piiski D6niel.

Urvacsora

Az imah6t zdr6alkalmdn tir-
vacsoraosztdsra is sor kertilt,
rirvacsorai 1genddt mondott
R6ksi Lajos, a PkE egyetemi
lelk6sze. A megszo\ott (uva-
csorai rendt6l elt6r6en ezen az
alkalmon nem a jelenlev6k j6-
rultak azirasztalhoz, hanem a
kenyeret 6s a bort a hivek egy-
m6snak adtdk tovdbb sorban,
ezzel is bens6s6gesebb6 t6ve az
alkalmat. Mint az elmflt h6t
minden napj6n, az erybbgy{tl-
tek a zdr6alkalmon is 6neksz6-
val dics6rt6k azUrat.R{ksi Laios egyetemi lelk6sz ktiszdntdtte az egybegyiilteket

Az inuhEt zinialkalmin Pibki De-
niel, a debreeeni egyetemi gytileke-
zet lelkipisztora hidette az ig6t

Borkostoltf
A Zichy Ferenc Borklub
mdrcius 2l-6n, p6nte-
ken 19 6rift6l tartja meg
e havi bork6stol6j6t a
v6radi Vura Vinot6k6ban.
Meghivott vend6g Tokaj-
Hegyalja jeles k6pvise-
l6je, a fest6i Erd6b6nye
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Pozsonyi kifli
FAerAr{ Treon

/\ mit a szocialista krizelmrilt
/J\6s az az6ta eltelt id6szak
hozzdtett'a vdroshoz, az turis-
ta szemmel n6zve feledhet6.
Els6sorban a nagy kiterjed6sii
ttimbhdznegyedeket 6rtem
ezalatt, hiszen a rendszerviil-
t6s 6ta az6rt tetszet6s iizleti
nonr rod  ic  6n i i l *  r  fAr l6na lmi  ha l -

jelenlegi szloviik f6vdrosr6l
az els6, ami eszembe jut, a

csak az6rt, med a magyar tdr-
t6nelem kittirrilhetetlenUl szer-

fl I(iizgyiil6s. A Partiumi Masyar
Nyugdijasok EgyesUlete mdrcius ZO-AI,
csiitrirtrikOn 17 6rAt5l tartja kdzgyfil6s6t
az Ady Endre Liceum dfsztermdben. Tisz-
telettel kdrjaik tagjainkat, hogy jelenjenek
meg. A vezet6s6g nev6ben, Sziklgyi Ibolya
elnrik. ' '

tr Jelentkez6s. A regemond6verseny
helyi szintfi (Nagyviirad 6s kdrzete) vdlogat6
verseny6re III. osztdlyos tanul6k jelentke-
z6s6t vdrjdk a szervez6k, oszt6lyonktint k6t
tanu ldt. Bejelentkezn i a 07 48 / 6O4-290-es
vagy a 0744/L77-720as tefonszdmon lehet
mArcius 20-ig. A verseny iddpontja milrcius
24., hetf6 L7 6ra, helyszine a Szacsvay Imre
iskola f66piilete.

K{ntorok 6s k6rusvezet6k
lelkinapja
A Nagyvdradi R6mai lGtolikus Egyhilzmegye
kdntorai 6s k6rusvezef1i szAmAra szervez
lelkinapot az EgyhAzmegyei Laikusk6pzS l(62-
pont 2014. milrcius 22-6n, szombaton Nagy-
vdradon, a lGnonok sor 13. sz6m alatt. A
nagyvdradi egyhdzmegydben els6 alkalommal
megrendez6sre kerii16 esem6nyre a szervez6k
v1rjAk az egyhAzi alkalmazdsban l6v6-, illetve
az 6nk6ntesen szolg;llatot teljesit6 kdntoro-
kat 6s kd'rusvezet6ket egyardnt. A d6lel6tt
l0 6rakor ktiztis imdval kezd6d6 program ke-
ret6ben P. Kercza Asztrik 0FM, Budapestr6l
6rkezett ferences szerzetes tart majd el6ad6-
sokat az egyhilzi zene 6s a k6ntori szolgdlat
fontossdgilr6l.

Hon ismereti Taliil kozri
A Partiumi 6s Biins6gi Mfieml6kv6d6 6s Em-
l6khely Tdrsasdg mdrcius 22-6n, szombaton
l0 6rai kezdettel tarja a Partiumi Honis-


