Program és emlékeztető a Presbiteri napokról
Berekfürdő, 2019. február 08.

-

16:30-17:00-ig Gyülekező a parókia udvarán, majd utazás saját gépkocsikkal Berekfürdőre

-

érkezés 18:30-kor, szállás elfoglalás a szobabeosztás szerint

-

19:00 - Vacsora

-

20:00-21:45-ig

o

Áhítat – a napi ige, a Jn 6, 41-51 alapján, tartja Lutzke Krisztina lelkész

o

Az áhítat után Gaál Sándor vezető lelkipásztor a 2018. februári presbiteri napokon
tárgyalt „Presbiteri szolgálatunk alapjai” ppt-s bemutatójával ismételtük át a jól
forgolódó presbiterre vonatkozó megállapításokat, annak gyakorlatban történő
megvalósítási lehetőségeit.

-

22:00 fakultatív program – fürdés a Gyógyfürdőben

Berekfürdő, 2019. február 09.
-

8:00 Reggeli

-

8:45-től Áhítat – a napi ige, a Jn, 52-59 alapján tartja Nagy József lelkész

-

9:00-12:00-ig
o

Ismerkedés a presbitérium tagjai között


A presbitereket két csoportra osztották. Az egyik csoport egy-egy tagja a
másik csoportból kiválasztott egy személyt, akiről úgy gondolta, hogy
legkevésbé ismeri. A párok feladata volt, hogy néhány perc alatt elmondják
egymásnak, hogy az elmúlt presbiteri napok (2018. február) óta milyen

jelentős esemény történt az életében, családjában, munkájában… Vannak-e
tervei, vágyai a közeljövőre vonatkozóan ezeken a területeken és mik azok?
Ezután a párok tagjai egy rövid mondattal jellemezték egymást a jelenlevők
előtt.



Ezután két-két pár alkotta csoportokban következett a feladat, mely szerint
nevezzen meg 2-2 dolgot mindenki a csoportban, amit jónak tart a
gyülekezetben, ami örömet jelent számára vagy családtagjainak a
gyülekezetben és mondja el, hogy miért! Majd nevezzen meg 1-1 dolgot, ami
nehéz vagy kellemetlen dolog a gyülekezetben és ezen jó lenne változtatni!
Ezeket az észrevételeket is a közösség elé tárták a csoportok.

A második feladatt vezette be Gaál Sándor a további programot. A gyülekezet lelkészei két
alkalommal voltak együtt Berekfürdőn és Beregdarócon annak érdekében, hogy áttekintsék az
egyházközség hitéleti tevékenységét. Megállapítsák a jelenlegi helyzetet, megpróbálják meghatározni
a jövő céljait, építésének lehetőségeit.
A továbbiakban a lekészek által készített SWOT analízis részletes ismertetése, ahhoz a presbiterek
észrevételei, javaslatai következtek.

-

13:00 Ebéd

-

14:00-15:00-ig „Presbiteri szolgálatunk alapjai I.” (A jól forgolódó presbiter) – ppt-s előadás
– tartja Dr. Gaál Sándor vezető lelkész (ppt. mellékelve),

-

majd 15:00-15:45-ig az előadáson elhangzottakról kiscsoportos foglalkozás - Dr. Gaál Sándor,
Lutzke Krisztina, Bodnár Máté, Dr. Gaál Sándorné, Hidi László lelkészek vezetésével.

-

16:00-17:00-ig „Presbiteri szolgálatunk alapjai II.” (A jól forgolódó presbiter) – ppt-s előadás
– tartja Dr. Gaál Sándor vezető lelkész (ppt. mellékelve),

-

majd 17:00-17:45-ig az előadáson elhangzottakról kiscsoportos foglalkozás - Dr. Gaál Sándor,
Lutzke Krisztina, Bodnár Máté, Dr. Gaál Sándorné, Hidi László lelkészek vezetésével.

-

18:00 Vacsora

-

19:00 Szabad foglalkozás

Berekfürdő, 2018. február 18.

-

8:00 Reggeli

-

9:00-től Áhítat – tartja Bodnár Máté ifjúsági lelkész

-

10:00-12:00 Presbiteri gyűlés

-

13:00 Ebéd

-

14:00 óra után indultunk haza Nyíregyházára

