
A programból 
 

Péntek, szept. 30: 
17.00 – Kezdés, köszöntés, éneklés 
17.15 – Kezdő áhítat: Egy az Úr – Közös Ég (Bancea Gábor lp., Sepsiszentgyörgy,  

        Gyöngyvirág utca)  
17.30 – Előadás: A közösség – a befogadás helye (R. Szabó István lp., a CE  

           Szövetség utazótitkára, Koronka)  
18.30 – Vacsora 
19.30 – Kreatív kiscsoportos foglalkozás 
21.00 – Elszállásolás 

Szombat, okt. 1: 
07.30 – Reggeli 
08.30 – Reggeli áhítat: Egy a hit – Közös harc (Lőrincz Csilla slp., Parajd) 
09.00 – Előadás: A közösség – a gyógyulás helye (Berei Csongor, a Júlia  

Gyermekotthon igazgatója, Nagyvárad) 
10.30 – Kiscsoport  
12.30 – Közgyűlés és alternatív programok  
13.30 – Ebéd 
16.30 – Előadás: A közösség – a szolgálat helye (Szász Zoltán lp., a CE Szövetség  

utazótitkára, Pankota)  
18.10 – Kiscsoport 
19.30 – Vacsora 
20.30 – Esti program ifjaknak 
20.30 – Esti program közép és idősebb korosztálynak 

Vasárnap, okt. 2: 
07.30 – Reggeli 
08.30 – Imaóra: „… ketten vagy hárman …” 
Istentisztelet: A közösség – az ünneplés helye (133. zsoltár) 

10.00 – Vártemplom (Visky János lp., Kolozsvár, Bulgária telep) 
10.00 – Szemerja (Geréb Géza lp., Bonus Pastor Alapítvány,  

        Székelyudvarhely) 
11.00 – Belváros (Császár Béla lp., Magyarózd) 
11.00 – Gyöngyvirág utca (id. Berke Sándor lp., Tenke) 

13.00 – Záró program: Egy a keresztség – Közös arc (Nagy József lp.,  
 Feketegyarmat, a CE Szövetség elnöke) 

13.30 – Ebéd és eltávozás 
 

BEJELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 20.  
Kérjük a BEJELENTKEZÉSI táblázatot kitölteni és eljuttatni személyesen, postai 

úton vagy elektronikus postán a CE Szövetséghez vagy a Bonus Pastor 
Alapítványhoz.  

 

Ajánljuk, hogy a bejelentkezők vegyék fel a kapcsolatot a körzeti CE 
központokkal az utazás esetleges közös megszervezése érdekében.  
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Együtt az Úton  

Fedezd fel (újra) a KÖZÖSSÉGet! 
 

 
 

 
Mottó:  

 
 
 

Legyünk örömteli, többgenerációs munkatársi 
közösség, mely sok embert elér az Evangéliummal! 



Bejelentkezési űrlap: 
Sepsiszentgyörgy, szept. 30 – okt. 2. 

*Kérjük X-el jelölje igényét. Csoportos bejelentkezésre is használható 
 

Bejelentkezési határidő: 2011. szept. 20. 
 

 Részvételi díj teljes ellátással 60 lej, étkezés nélkül 30 lej. 
 12 év alatti gyerekeknek a részvétel díjmentes, családi bejelentkezés esetén a 3. 

személytől kezdve 50%-os kedvezmény igényelhető. 
 Helybeli gyülekezeti tagoknak a részvételi díj 15 lej. 

 

Aki szeretne részt venni, de gondot okoz a részvételi díj kifizetése, kérjük jelezze.  
Igyekszünk lehetőségeink szerint segíteni. 

 

Szállás igénylése esetén kérünk minden résztvevőt, hogy hozzon hálózsákot vagy 
ágyneműt magával! 

 

Fizetni lehet a CE Szövetség székházaiban (Marosvásárhely, Zilah,  Nagyvárad), a 
Bonus Pastor Alapítvány irodáiban (Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely), a 
konferencia helyszínén vagy banki átutalással. Ez utóbbi esetben a következő számlára 
kérjük befizetni a részvételi díjat, illetve az esetleges adományt: 

 
Bankszámla szám IBAN RO77 RZBR 0000 0600 0774 9501 /RON 
Bank: Raiffeisen – Tg. Mures, CUI: 18502964 
Asociatia Pro Christo et Ecclesia, 540181 Tg. Mures, str. Hegyi Lajos, nr. 9 
 

Önkéntes adományokat szívesen fogadunk! 
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Meghívó 
 
Kedves Testvérünk, tisztelt Barátunk! 
 
Hagyományos őszi konferenciánkat a CE Szövetség és a Bonus Pastor Alapítvány 
közös szervezésében tartjuk. Kérdezhetnéd: mi közünk is van egymáshoz, miért 
együtt? Abban reménykedünk, hogy ha részt veszel, majd lelkesen válaszolsz erre a 
kérdésre. Egyébként nem jobb egymást támogatni a hitre jutás vagy a hitben 
botladozás útján, mint egyedül keresgélni az utat, a válaszokat, a gyógyulást? 
 

Egyik ismerősöm jut eszembe, amikor vitriolos hangulatában ilyet mondott: 
„szervezek egy nagy bulit, de nem hívok meg senkit…”. Ezzel szemben mi olyan 
együttlétre vágyunk, amelyben minden kereső, kérdező, közösségre vágyó ember 
otthon érzi magát. Ezért hívunk egymással való találkozásra, együtt ünneplésre, az 
együtt járás lehetőségeinek, örömének felfedezésére.  
 

Nem-titkolt vágyunk, hogy Urunk is örömmel várja ezt a rendezvényt. Akarjuk, hogy 
találkozónk alatt odalépjen hozzánk, mellettünk legyen egyéni töprengéseinkben, 
egymással történő párbeszédeinkben és a szolgálókon keresztül, sőt: juttasson el 
tiszta látásra, felismerésre, az Ő befogadására. Szeretnénk, ha együttlétünk alatt 
olyan drágagyöngyre bukkannánk, amely értékesebb mindennél, amink van, és amit 
valaha is szerezhetnénk. 
 

Ha ebben a kalandban szeretnél részt venni, akkor mielőbb jelentkezz be és légy 
közöttünk szeptember 30 - október 2 között! 

A szervezők nevében:  
 

R. Szabó István 
 
 

A CE Szövetség országos irodájának elérhetőségei  
Tel/fax: 0365-806881, 0365-806882; Maroktelefon: 0757.022.540.  

Email: oceoffice@yahoo.com, r.sz.istvan@gmail.com. Honlap: www.ce-union.ro  
 

A Bonus Pastor Alapítvány elérhetőségei  
Tel/fax: 0265-254460, 0365-420384. Maroktelefon: 0752.246.807.  

Email: office@bonuspastor.com. Honlap: www.bonuspastor.ro  
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