
2006. karácsony

Kitérés és megtartatás

Olvasom a régi, 1941-t �l keltezett szolgálati napló fakuló be-
jegyzéseit. Találok egy ilyen bejegyzést: ”kitérés”. Név, tanúk gondo-
san bejegyezve.

Ami megrendített, az az, hogy ilyen pontosan feljegyezte a lel-
kész ezeket a nem éppen szívderít � eseményeket is. Számon van tartva
a neve. Elgondolkodtam azon, hogy az els � kitér �k nevét feljegyezte az
Isten, mégpedig Ádámnak és Évának hívták �ket. Azóta is csupa kitér �

neve jegyeztetik fel a mennyei nyilvántartásba. A b �nnek ez a lényege:
kitérünk, elkerüljük az Isten útjait, a személyes találkozást, dolgaink
megbeszélését, a látszataink felszámolását. Még az 

�

 nevére is tudunk
hivatkozni úgy, hogy közben egészen máshol vagyunk.

Mégis, jó azt tudni, hogy Isten számon tart bennünket. Ez a ka-
rácsonyi evangélium nagy öröme: „Mert azért jött az embernek Fia,
hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” (Lk.19.10.) A testet öltés
az az esemény, amelyben az Isten utána jön az embernek. Ha mi kité-
rünk el �le, 

�

 megkeres, ha mi hallgatunk, 

�

 szól hozzánk, ha bezárkó-
zunk, 

�

 kopogtat, ha megtagadjuk, 

�

 önmagát adja Fiában, az Úr Jé-
zus Krisztusban.

Ezeket az igéket Jézus Zákeus házában mondta el. 

�

nála ekkor
lett valósággá az Isten megkeres � és megtartó szeretete. 

�

 ekkor lett
Isten gyermekévé. A karácsony a gyermekr �l szól, Isten sok kitér �, el-
veszett gyermekér �l. Azt kérjük ezen a karácsonyon, hogy ebben a
nagy konzum �rületben ne rejt �zzünk el a sokféle tennivaló, vásárlás,
takarítás, f �zés mögé az Isten hívogató szava, evangéliuma el �l. Ne
térjünk ki sem az Isten el �l, sem egymás el �l. Beszéljünk egymással

�szintén és szeretettel úgy ahogyan igazán a karácsony tiszta és
örömteli légköréhez illik.

Áldott ünnepeket mindnyájunknak.
  Nagy Péter

Adventi n �i alkalom

Sokakban felmerült az igény, hogy Bess – kreatív, beszélget

�

s, teázós,
sütiz

�

s – n

�

i alkalmainak legyen folytatása, ezért 2006. december 09-én meg-
tartottuk idei második n

�

i, kézm

�

ves délutánunkat, amelyet szándékunk sze-
rint hagyományteremt

�

nek szánunk. Idén nem csak azt t

�

ztük ki célul, hogy
újra meghívjuk a lányokat, asszonyokat egy közös hangulatos kézm

�

ves dé-
lutánra, de azt is szeretnénk elérni, hogy ezek a n

�

i alkalmak s

�

r

�

bben – nem
csak az ünnepekre fókuszálva –, havonta vagy kéthavonta megtartásra kerül-
jenek. Úgy gondoltuk, hogy a saját elképzeléseink szerint egy kicsit átformál-
va, de egyes részeit meg

�

rizve, szeretnénk újraéleszteni az együttléteket.
Az idei alkalom egy közös imádsággal és énekléssel kezd

�

dött. Kör-
beültünk egy szépen megterített asztalt és Némethné Pötördi Zsuzsa vezeté-
sével rövid áhitatot tartottunk és 1-2 perces elcsendesedéssel indítottuk az
alkalmat. Vagyis, hogy indítottuk volna! Történt ugyanis, hogy a nagy csend
kell

�

s közepébe, Isteni sugallatra berollerezett Szalontay Károlyka (hozzáte-
szem, a fiatal lányok legnagyobb gyönyör

�

ségére)! Ett

�

l kezdve megtört a
csend és megtelt élettel a gyülekezeti terem. El

�

ször csak az egy csokorban
ül

�

 bakfisok, aztán a feln

�

ttek is kezdtek egyre harsányabban kuncogni,
amelyb

�
l következ

�

en vidám nevetéssé sikeredett a mi adventi csendessé-
günk.

Az er

�

s kezdés meghatározta az egész délutánt. A kézm

�

ves alkalom
kézm

�

ves részében mindenki nagy lelkesedéssel készítette az adventi koszo-
rút, a karácsonyi asztaldíszt és a tészta-bárányt. Volt természetesen „terülj-
terülj asztalkám” sok finomsággal, süteménnyel, teával.

A foglalkozás vége egy kicsit siet

�

sre sikeredett, mert rögtön utánunk
következett a vesperás és át kellett adni a terepet. Sebaj! A nagy beszélgetése-
ket majd a következ

�

 alkalommal folytatjuk. Terveink szerint nemsokára (far-
sang el

�

tt) találkozunk, amelyre
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!

Kirner Erika
Az ajándékozás öröme



"Amikor továbbment, láta egy embert, aki születését

�

l fogva vak vala.
És kérdezék 

�

t a tanítványai, mondván: - Mester, ki vétkezett, ez é,
vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelé Jézus: - Sem ez nem
vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek
benne az Isten dolgai.                          János ev. IX: 1-3

   Így vezette be az 

�

rbottyáni Barnabás csoport lelkészn

�

je a gyülekezetünk-
ben tett látogatásukat. Ezekkel a sérült  emberekkel való közös karácsonyozás
már hagyománnyá vált. Idén mi vendégeltük meg 

�

ket a gyülekezetben de-
cember 10-én, 

�

k pedig minket leptek meg a "kis piszkosz szív" történetével
(végül a közös ebédnél Kirner Erika lepett meg mindannyiunkat fejedelmi
ételeivel!). Ez az 

�

rbottyániak számára is nagy élmény volt, hisz ilyenkor ki-
csit kiszabadulhatnak az intézmény falai közül.

   

�

k mindig zavarba hoznak - de nem a fogyatékosságaik révén. Mindig
megdöbbent az a teljesen tiszta és felh

�

tlen öröm, ami az ajándékok láttán
sugárzik bel

�

lük - talán mi már, akik általában, de hozzájuk mérten minden-
képpen bölcsnek érezzük magunkat, nem is tudjuk átadni magunkat az ilyen
felszabadult örömnek. Én irigykedve nézem 

�

ket ilyenkor – a "bolondokat"
akik bölcsekké lettek. 

�

szintén mondom, Isten törvényei valóban láthatóvá

váltak általuk. És jó látni ilyenkor, hogy Isten dolgai nem csak bennünk lesz-
nek láthatóvá, hanem mindazokban, akikben ez a sugárzás tükröz

�

dik - akik
ajándékkal lepték meg 

�

ket, akik elkészítették, és akik végig munkálkodtak,
hogy az alkalom egy mindannyiunk számára különleges és feledhetetlen kö-
zös ünnep lehessen.

Köszönet minden szorgos kéznek, Kirner Erikának a fejedelmi ebédért, melyet
együtt fogyasztottunk el. Hálásak vagyunk a sok adományért, amellyel külön
örömet szerezhettünk a fiúknak!

Juhász Balázs

Várva várt Karácsony

Jézust ünnepeljük, ki megszületett
értünk egykoron.

Akkor, királyok jöttek
újszülött hittel elébe,
s a meleg jászolban

ünnepi fények ragyogtak.

E fények, ma is ugyan úgy ragyognak,
s bár milliárdok születtek azóta,

azt az egyet reméljük
visszakapni újra.

�

t, aki megfeszült érettünk,
hogy vétkeinket magára véve,
hitet és reményt adjon cserébe.

Karácsony jött el újra.
Vártuk már nagyon az öröm híreit…

Gyertyákat gyújtunk azokért,
kik Atyádhoz megtértek.

Egymáshoz közelebb húzódunk,
S a megváltó szeretetbe burkolódzunk.

Budafok, 2006. december Lengyel Tamás



Gondnoki beszámoló

Ezúttal a presbitérium és a gyülekezet elmúlt félévi szolgálatát szeretném át-
tekinteni és kitekintést adni a jöv

�

 esztend

�

re. A mai napra rendelt adventi
igével köszöntöm a gyülekezet minden tagját a presbitérium nevében: „Irgal-
masság, békesség és szeretet adassék néktek b

�

ségesen.” (Júdás 1:2).

A presbitérium minden hónap els

�

 keddjén tartott presbiteri gy

�

lést, ily mó-
don mindenki számára tervezhet

�

k az id

�

pontok. 2007. január 9-én kivétele-
sen eltérünk majd ett

�

l. Az egyes munkacsoportok minden alkalommal be-
számoltak a gyülekezet életének hozzájuk tartozó szeletér

�

l és egyben terve-
ket készítettünk a következ

�

 egy-két hónapra. Ez a megközelítés nagyon ha-
tékonynak és termékenynek bizonyult. Szeretném ismételten kiemelni, hogy a
presbiteri gy

�

lés nyilvános és szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, hogy öt-
leteikkel, javaslataikkal gazdagítsák közösségi életünket.

A presbitérium munkacsoportjai

Talán nem mindenkihez jutott el a Húsvéti Hírlevél, ahol ismertettük a mun-
kacsoportok felépítését, ezért ezt most újra felsoroljuk:
A presbitérium munkáját a következ

�

 munkacsoportok köré szervezi:
M

�

szaki (elnök: Fehér István presbiter, elérhet

�

 vasárnaponként a pénztárosi
asztalnál). Ide tartozik a gyülekezet minden építési és karbantartási feladata.
A templomkert rendben tartását Kirner Attila presbiter (kirnerat@freemail.hu)
szervezi.
Diakóniai (elnök: Szabó Kata diakónus, s.z-kata@freemail.hu). Id

�

s testvére-
ink látogatásán túlmen

�

en ez a közösség szervezi a kórházak látogatását, au-
tós szállítást, stb. Kérjük, hogy aki szívesen bekapcsolódna a szolgálatba vagy
segítségre van szüksége, jelezze!
Gazdasági (elnök: Szalontay Károly presbiter, szalontay@mail.tvnet.hu) A
gyülekezet gazdálkodását felügyeli, a költségvetést és a zárszámadást
el

�

készíti. Ennek keretében m

�

ködik a pályázati albizottság is. Az esetleges
pályázati lehet

�

ségekr

�

l kérjük, hogy Németh Géza gondnokot
(nemeth@tmit.bme.hu) tájékoztassák.
Számvev

� (elnök: Cavalloni Gyöngyi presbiter, cavour@netquick.hu). A
gyülekezet gazdálkodását ellen

�

rzi. Ide tartozik a leltár albizottság is, melyet
Fórizs István presbiter (forizs@geokemia.hu) vezet.

Missziói (elnök: Németh Géza gondnok). Ez a bizottság a gyülekezeti lelki
élet köreit fogja össze. A tizenéves ifjúsági munka koordinálója Papp Tamás
(papptamas@freemail.hu). Az istentiszteleti alkalmak körüli szolgálatokat
Fórizs István presbiter fogja össze. A szeretet-vendégségi alkalmak szervez

�

je
Klein Józsefné pótpresbiter. A cserkészet fenntartói testületének elnöke Fórizs
István, a cserkészcsapat megbízott parancsnoka Imreh Márton
(imarci@naplopok.hu). A kirándulások szervez

�

je Kirner Attila. Gyülekeze-
tünk kialakulóban lev

�

 mentálhigiénés prevenciós szolgálatában Némethné
Pötördi Zsuzsanna (nepotzsuzsa@freemail.hu) és Nyáriné Mihály Andrea
(dr.mihalyandrea@freemail.hu) tevékenykedik. A nyugdíjasok közösségével
Szabó Kata diakonissza és Papp-Tóth Viola beosztott lelkész
(toth.viola@freemail.hu) tartja a kapcsolatot. Minden szolgálati ág szeretettel
várja az érdekl

�

d

�

ket és csatlakozni vágyókat.
Az 

�

sz folyamán rendelte ki az egyházkerület püspöke Nagy Péter vezet

�

lelkészünk irányításával végzend
�

 hitoktatói és gyülekezeti segédlelkészi
szolgálatra Becker Norbertet (norbiteso@freemail.hu). 

�

 gyülekezetünkben
hosszabb ideje végzett szegénymissziói szolgálatán kívül a Kossuth és a Pan-
nónia iskolákban valamint az albertfalva-kelenvölgyi gyülekezet területéhez
tartozó Don-Bosco Katolikus Iskolában végzi a hitoktatást.
Kommunikációs (elnök: Cavalloni Gyöngyi presbiter). A gyülekezeti honla-
pot Tatár Levente presbiter tartja karban (tatar@sunserv.kfki.hu) Szirmai Sán-
dor presbiter közrem

�

ködésével.A Hírlevél szerkesztését Cavalloni Gyöngyi
végzi. A média kapcsolatot Lengyel Tamásné presbiter (dorkapanka1@t-
online.hu) biztosítja. Kérünk mindenkit, hogy ha a gyülekezetben
közérdekl

�
désre számot tartó eseményt szervez, 

�

t értesítse.
A gyülekezet és a Halacska Református Óvoda munkáját támogatja a Buda-
foki Református Keresztény Alapítvány is. A kuratórium elnöke Dr. Nagy
Gábor Péter (gpnagy@t-online.hu), aki ezen a szolgálaton kívül jogi tanácsai-
val is támogatja a gyülekezetet. Az 

�

sz folyamán az APEH ellen

�

rizte az Ala-
pítványt és jelent

�

s kifogás nélkül zárult a vizsgálat.
Simon Dorkának, gyülekezetünk pénztárosának ezúton is szeretném  megkö-
szönni önzetlen, pontos és áldozatos munkáját.

Kérjük a testvéreket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal els

�

sorban az egyes
munkacsoportok vezet

�

ihez, másodsorban a presbitérium bármely tagjához
forduljanak. Nagy Péter lelkész (eklezsia.budafok@freemail.hu) és jelen sorok
írója is szívesen fogadja gondolataikat, javaslataikat és kéréseiket.



Az elmúlt félév eseményei

A gyülekezeti munkatársak sz

�

kebb köre (31 f

�

) október 14-16-án tartott kö-
zös hétvégét, melyen számba vettük az elmúlt id

�

szak eseményeit, valamint
az el

�

ttünk álló feladatokat.
A nyári táborainkban (hittanos, szegénymissziós, cserkészet) közel 180 gyer-
mek részesülhetett testi-lelki felüdülésben. A szeptemberi Budafoki Pezsg

�

 és
Borfesztiválon a gyülekezetünk szervezésében megvalósult Sz

�

l

�

skert Gyer-
meksátor az egyedüli gyermekprogramokat biztosító helyszíne volt a rendez-
vénynek. A gyermekeken és szüleiken kívül sok nyugdíjas is megfordult ná-
lunk. Az okok között szerepelt, hogy egyedül itt lehetett ingyenesen leülni. A
látogatók közül többen bekapcsolódtak a cserkészcsapat életébe és a gyüleke-
zeti baba-mama csoport is új taggal b

�

vült. Ezekr

�

l a rendezvényekr

�

l a ko-
rábbi hírlevelekben részletesebben beszámoltunk. Az 

�

szi szünetben megtar-
tottuk a szokásos játszóházat is. Kérjük a gyülekezet minden tagját, hogy
lehet

�

ségei szerint imádsággal és anyagi hozzájárulással támogassa ezt a
szolgálatot. Az ifjúsági és gyermek programokhoz a F

�

városi Közgy

�

lést

�

l
kaptunk mintegy 120eFt támogatást, az Önkormányzat a helyfoglalási díjjal és
a közösségi sátorral segítette a Sz

�

l

�

sátor programot. A Mobilitás Közalapít-
ványhoz benyújtott mind a négy pályázatunkat elutasították.

A hittan és a konfirmációi oktatást Nagy Péter, Papp-Tóth Viola és Becker
Norbert végzik. Tekintettel arra, hogy az elmúlt tanévben jelent

�

s (fél évet is
meghaladó) csúszások is el

�

fordultak a hitoktatói díjak állami kifizetésében,
szeretnénk egy (legalább áthidaló jelleg

�

) Hitoktatási Alapot létrehozni. Kér-
jük, hogy aki teheti, havi rendszerességgel támogassa ezt (a befizetésen a tá-
mogatandó iskola megjelölésével, pl. hitoktatás-Don Bosco).

Szabó Kata diakonisszánk nagy lelkesedéssel és pontossággal szervezi a gyü-
lekezet id

�

s tagjainak és az 

�

rbottyáni Szeretetotthon Barnabás csoportjának
támogatását. Ennek köszönhettük a december 10-i istentisztelet keretében a
Barnabás csoport karácsonyi m

�

sorát, amit a vendégekkel együtt elfogyasz-
tott ebéd követett. A december 17-i Id

�

sek Karácsonyára is szeretettel várjuk a
gyülekezet minden tagját. Ez a szolgálat is a rendszeres befizetést vállaló egy-
háztagok áldozatvállalásának köszönhet

�

. Papp Tamás és Kata szervezi a
gyülekezet 2007. május elejére tervezett közös kirándulását is, melynek kere-
tében szeretnénk Kata szül

�

helyére, Kárpátaljára is eljutni néhai Demjén Ist-
ván és cserkészei nyomában. Erre az alkalomra már lehet el

�

zetesen jelent-
kezni. Becker Norbert szervezi a december 23-án 16 órakor tartandó Sze-

génymissziós Karácsonyt, melynek keretében a Lumen Christi zenekar is
szolgálni fog.

Az 

�

sz folyamán vendég igehirdet

�

ként fogadhattuk Dr. Juhász Tamást, a
kolozsvári teológia professzorát és Kiss Lászlót, egyházmegyénk lelkészi
f

�

jegyz

�

jét is. December 24-én délel

�

tt Dr. Sz

�

cs Ferenc, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem rektora fog igét hirdetni.

Az 1956-os szabadságharc és forradalom 50. évfordulóján érdekes estét tölt-
hettünk el az akkori emlékeiket felelevenít

�

 gyülekezeti tagjainkkal október
21-én. Kiemelked

�

 alkalom volt október 22-én Fodorné Dr. Nagy Sarolta ve-
títéssel kísért el

�

adása és könyvbemutatója arról, hogy milyen módszerekkel
ment végbe az iskolák államosítása és a református iskolarendszer tönkreté-
tele. A könyvet (Történelmi lecke) ezúton is ajánljuk mindenki figyelmébe. Ok-
tóber 29-én köszöntöttük az 50 éve konfirmáltakat. November 3-án és 4-én
vetítettük a protestáns egyházak 1945-89 közötti életér

�

l szóló Isten vagy törté-
nelem cím

�

 dokumentumfilmet. A film DIVX kódolásban t

�

lem elkérhet

�

.

A templom és a templomkert nagytakarítása július 8-án és november 11-én is
közös ebéddel egybekötötten, „többgenerációs buli” jelleggel folyt és szép
eredményeket hozott. Klein Józsefnének köszönhetjük a minden hónap 3. va-
sárnapján megvalósuló közös teázás-sütizés szervezését és a gyülekezet kö-
zösségeinek a hozzávalók el

�

teremtését. Topolánszky Ákos
(topolanszky.akos@t-online.hu) vezetésével elindult a gyülekezet férfi tagjai-
nak lelki épülését szolgáló, kéthetente összejöv

�

 Ádám-kör, ami nyitott min-
den új érdekl

�

d

�

 felé is. A gyülekezetb

�

l két házaspár vett részt a kapcsolatu-
kat megújító/meger

�

sít

�

 Házas Hétvége programon november 17-19-én. Aki
szeretne kiscsoportokba kapcsolódni, keresse a lelkészeket, Némethné Pötördi
Zsuzsannát vagy engem.

A gyülekezet kórusának vasárnap 9 órakor kezd

�

d

�

 próbáira ezúton is sze-
retettel hívjuk azokat, akiknek kegyelmi adottságuk az éneklés. Akiknek in-
kább a zene hallgatása kedves, azokat els

�

sorban a Papp Anette zeneakadé-
miai oktató vezetésével havonta megtartott zsoltáros istentiszteletre (vespera)
invitáljuk. Ritka lehet

�

ség professzionális énekesek ilyen színvonalú
el

�

adását ingyenesen meghallgatni.



Terveink

Ami a gyülekezet anyagi feltételeit illeti, Isten iránti hálával tudatjuk, hogy az
Önkormányzat idei 1MFt-os támogatásának köszönhet

�

en sikerült mindhá-
rom harang csapágyazásának felújítását befejezni. További közel 1MFt-ba ke-
rülne a harangozás villamosítása. Tekintettel arra, hogy számos esedékes és
fontosabb munkát el szeretnénk végezni, a harangozást önkéntesen jelentkez

�

testvérek kézi munkájával kívánjuk a belátható id

�

ben megoldani. A
költségvetésr

�

l pontos adataink csak az év zárása után lesznek. Szeptember
végéig a befizetések-kiadások egyenlege közel 500eFt hiányt mutatott, azon-
ban ezt reményeink szerint az év végén általában növekv

�

 befizetések ellen-
súlyozni fogják.

A 2007-es évben lesz templomunk 80 éves. Az utolsó bels

�

 templomfestés
óta közel 20 év telt el. Ezért szeretnénk a bels

�

 elektromos hálózat felújítását
befejezni, a világítótesteket kicserélni és ezután kifesteni a templombels

�

t.
Ennek költsége kb. 4MFt-ra tehet

�

. A felújításra kívánjuk fordítani egy testvé-
rünk idei rendkívüli - 1.3MFt-os - adományát is. Az orgona is felújításra vár.
A tisztítás kb. 200eFt-ba, a teljes felújítás ennek akár tízszeresébe is kerül.
Ezenkívül az évfordulóra meg szeretnénk jelentetni a templomépít

�

 lelké-
szünk, Demjén István által írt gyülekezet-történet napjainkig kiegészített vál-
tozatát kb. 500 példányban. Ennek becsült költsége 500-800eFt a kivitelt

�

l
függ

�

en. Természetesen további rendezvényeket és alkalmakat is szervezünk,
amikr

�

l a jöv

�

 év folyamán adunk tájékoztatást. A f

�

 rendezvények a temp-
lomszentelés évfordulóján, 2007. októberében lesznek. Addigra szeretnénk a
rendetlenséggel járó építkezéseket befejezni. Szeretettel várjuk bárkinek az
évfordulóhoz kapcsolódó javaslatait és közrem

�

ködését is.

A presbitérium úgy döntött, hogy a gyülekezet tagjai számára „borítékos ada-
kozást” hirdet. Azt kérjük, hogy a borítékba a mostani befizetés mellett
lehet

�

leg tegyenek vállalást (névvel, címmel, telefonszámmal) arra vonatko-
zólag, hogy 2007. június 30-ig mekkora rendkívüli támogatási összeggel tud-
ják a tervezett munkálatokat támogatni (konkrét célok is megadhatók). A
presbitérium a beérkezett vállalások függvényében 2007. február 6-i ülésén
dönt majd arról, hogy mit tudunk elvégez(tet)ni.

A gyülekezet valamennyi tagját szeretettel várjuk a 2007. január 20-ra terve-
zett, a templom építésének 80 éves évfordulóját tervez

�
 megbeszélésünkre.

Amennyiben a gyülekezet életével kapcsolatban bármilyen kérésük, javasla-
tuk van, kérem keressenek elektronikus levélben (nemeth@tmit.bme.hu) vagy
telefonon (226 0453). Remélem, hogy gyülekezetünk szeretetközössége a
jöv

�

ben is folyamatosan b

�

vül és er

�

södik. Kérem ehhez imádságukat és ak-
tív közrem

�

ködésüket.

Áldott Adventet, Karácsonyt és BÚÉK-ot kívánok.
Bízd Újra Életed Krisztusra

Németh Géza
gondnok

Cserkész hírek

Örömmel számolhatok be a kedves gyülekezetnek a cserkészcsapat
felfrissülésér

�

l. A Budafoki Pezsg
�

- és Borfesztiválon a Sz

�

l

�

skert Gyermek-
sátor keretében folytatott toborzásunk során két frissen végzett

�

rsvezet

�

nknek is 

�

rsöt sikerült verbuválnunk. Létszámunk tíz cserkésszel
gyarapodott, így már közel negyven tagot számlálunk. Rendszeres 

�

rsi al-
kalmainkat továbbra is péntek délutánonként tartjuk.

Az 

�

sz folyamán a környei gyülekezet vendégszeretetét élveztük egy hét-
végén át az 

�
szi portya keretében. Vetélkedtünk, kirándultunk, tábortüzet

ültünk körül, énekeltünk, játszottunk és nagyon jól éreztük magunkat a Vér-
tes dombjai között.

Múlt szombaton els

�

 alkalommal, hagyományteremt

�

 szándékkal sport-
napot szerveztünk ismer

�

s csapatok meghívásával. Helyszínnek a Kempelen
Farkas Gimnázium tornatermét kaptuk meg Bánky Judit igazgatón

�

 jóvoltá-
ból. Reggel 9 órától kergettük a különböz

�

 méret

�

 gömböly

�

 tárgyakat. A
szurkolók izgalmas foci- és röplabdamérk

�

zést és ping-pong szetteket élvez-
hettek. Délután négykor mindenki fáradtan, de vidáman és jutalommal a zse-
bében hagyta el a csarnokot.

December 16-án tartottuk a csapatkarácsonyt, és ezzel a félév programját
befejeztük.

Legközelebb januárban találkozunk, akkor kezdjük meg újra a foglalkozá-
sokat. A nyárig még rengeteg vidám és élménnyel teli alkalom vár cserkésze-
inkre. A 14 év felettieket februárban invitáljuk a 13. Országos Cserkészbálra,
tavasszal is tervezünk egy sportnapot, kirándulásokat, és egy tavaszi hétvégét
a közeli ifjúsági szállások egyikén. Próbák sorát kell kiállniuk a felkészült



cserkészeinknek, és reméljük, a nyár beköszöntekor már mindenki alig várja
majd a július eleji nagy csapattábort.

A csapat életér

�

l többet is megtudhatnak a www.cserkesz.hu/241 honlap-
ról.

A 241 sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat nevében mindenkinek áldott, bé-
kés karácsonyi ünnepeket és kellemes, gazdag, új esztend

�

t kívánok.
Imreh Márton (Ibu)

cspk.
Ünnepi alkalmaink

December 17-én, vasárnap  15.00 Nyugdíjasok karácsonya

December 19-én kedden      17.00 Karácsonyi koncert
                                                           Közrem

�

ködnek a Nádasdy Általános Iskola
fels

�

 tagozatos tanulói

December 20-án, kedden      17.00 Karácsonyi koncert
                                                            Közrem

�

ködnek a Nádasdy Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói

December 23-án, szombaton 16.00 Szegénymissziós karácsony
                                                             Km. a Lumen Christi énekkar

December 24-én vasárnap     10.00 Istentisztelet
                                                  Igét hirdet: Dr. Sz

�

cs Ferenc, a Károli Gáspár
Református Egyetem rektora

                                            15.00 karácsonyi áhitat
                                            23.00 karácsonyi áhitat

December 25-én, hétf

�

n         10.00 úrvacsorás Istentisztelet

December 26-án, kedden       10.00 úrvacsorás Istentisztelet

December 31-én, vasárnap    10.00 Istentisztelet

2007. Január 1-én, hétf

�

n        10.00 újévi Istentisztelet

Rendszeres gyülekezeti alkalmak

Vasárnap:
  9.00 Kórus
10.00 Istentisztelet, minden hónap els

�

 vasárnapján úrvacsora,
11.00 Minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség
17.00 Ifjúsági óra középiskolások számára

Kedd
10.00 Baba-mama kör
18.00 Bibliaóra

Szerda
  9.00 Kézimunka kör
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak
18.00 N

�

i bibliaóra (kéthetente)
19.30 Ádám-kör (kéthetente)

Csütörtök
8.00 Reggeli áhítat
15.30 Konfirmáció (II. év)
19.00 Imaközösség (a fiatalokért)

Péntek
15.00 Konfirmáció (II. év)

Szombat
10.00 Konfirmáció (II.év)
11.00 Konfirmáció (I. év)
16.00 Dániel ificsoport

Budapest-Budafoki Református Egyházközség
1221 Budapest, Kárpitos u. 2.

Telefon: 229 2278

Lelkipásztorok: Nagy Péter és Papp-Tóth Viola
Gondnok: Németh Géza

Diakónus: Szabó Kata
Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu/


