
 
2007. húsvét 
 
 
Dutka Ákos 
 
KÉT HÚSVÉTI VERS 
 
I. 
 
Húsvét harangoz karcsú tornyainkon,  
vérünk csapolta kemény, hosszú böjt, 
véreztünk mind a Krisztus öt sebével, 
vérzik az Élet: ember és a föld. 
 
Keresztre verve régi bűneinkért 
poharunk epével, ecettel tele, 
latrok között inaink szakadtán 
hisszük: virrad már Húsvét reggele. 
 
Reggel. Mikor a sziklák megrepednek,  
sírod fölött majd tündökölve állsz 
megváltó Isten: szeretet, szabadság 
s egy új világ ujjongja: Feltámadás. 
 
Húsvét harangoz karcsú tornyinkon, 
Feltámadást és Életet igér, 
ne vidd el tőlünk megváltó hitünket 
ibolyaillatos áprilisi szél. 
 
 

 
II. 
 
Hozsanna néked Élet és Igazság, 
kit keresztre vert a gőg és hatalom,  
sziklasírodból égi trónra ültél 
a sugaras első Húsvét-hajnalon. 
 
Azóta mind kik latrok közt kereszten 
megváltást váró koldusok vagyunk, 
emlékezve a Te öt sebedre 
megesküszünk, hogy feltámadunk. 
 
Mert elmúlandó minden, ami földi: 
a gőg, a hír, a dics és hatalom, 
de él a lélek, aki megdicsőült,  
azon a sugaras Húsvét hajnalon. 
 
És él a hit, hogy sziklák meghasadnak, 
pecsétek törnek s minden meginog, 
de az ige, amely a szádra tódult 
egy szó – mely megváltott, mégis élni fog. 
 
Ez a szó, mely ajkadon fogamzott 
és az új tavaszban mindig itt remeg: 
próbáljátok egymást tűrni és szeretni 
keresztre hajszolt szegény emberek. 
 
Higgyétek el, hogy Élet és Igazság 
e földi létben bús testvér vagyunk, 
mert visszatérünk mind a föld porába  
és csak ő vigasztal, hogy feltámadunk. 
 
 
 
 
 
 



 
szÉpül a ház... ! 

(gondnoki beszámoló) 
 

             Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát,  
             és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem  
             benne, és dicsőíttessem, azt mondja az Úr. 

          Hagg 1,8. 
 
Beszámolómat jeles alkalomból, a keresztyénség legnagyobb ünnepére, Hús-
vétra készülve írom. Kívánom, hogy a gyülekezet minden tagja átélhesse an-
nak jelentőségét és örömét, hogy Krisztus kereszthalála és feltámadása a mi 
számunkra is megnyitotta az örök élet kapuját. Ennek tudatos, naponkénti 
átélése bearanyozhatja napjainkat és könnyebbé teszi a bosszúságok, nehézsé-
gek elviselését is. 
 
Templomunk megépülésének 80. évfordulójára mintegy fél éve készülünk. Az 
egész időszakban, de különösen az elmúlt hat hét folyamán -a bevezető, éves 
mottóként szánt egyik igének megfelelően- a felelősségvállalás és a megújulás 
számos jelét tapasztalhattuk. A februári hírlevélben már jeleztük, hogy az ok-
tóberben megtervezett minimális idei program (világítás-felújítás, templomfes-
tés és kiadvány készítés) megvalósítható. Mára a világítás-felújítás nagy része 
(a kupola megvilágítás 400eFt anyagigényű, az év végi költségvetési helyzettől 
függő megvásárlása kivételével) és a templomfestés el is készült. Az új világí-
tást Gacs Sándor villamosmérnök-világítástechnikus tervezte és Fehér István 
presbiter testvérünk munkatársai Katona András közreműködésével kivitelez-
ték. A festés színdinamikai tervezését Varga Júliának és édesanyjának, Nyíri 
Mária építésznek köszönhetjük. A közel 13 méter belmagasságú templomban a 
meszelést Eperjes István csapata gurítható állványról, szinte akrobatikus mű-
veletekkel végezte. Reméljük, hogy munkájuk gyümölcse nekik is sok örömet 
hoz majd. A felújítást imádsággal körülvevő gyülekezeti tagjainknak is kö-
szönjük, hogy a sok balesetveszélyes helyzet ellenére semmi ilyen rendkívüli 
esemény nem történt. 
 
A presbitérium és a magam nevében is szeretném megköszönni a mára már 64 
családig gyarapodó adakozói körnek, hogy támogatásukkal mindezt lehetővé 
tették. A mai napig a február 6-ig felvállalt, az idei évre (legfeljebb június 30-i 
befizetéssel) szóló felajánlások mintegy fele, 1.5 millió Ft került a gyülekezet 
számlájára. Az adományozott összegek és munka felajánlások folyamatosan 
érkeznek és széles skálán mozognak (600 Ft – 2 millió Ft). Tudjuk azonban, 

hogy a szív jóakarata a döntő és az „özvegyasszony két fillérje” Jézus szem-
léletében (Márk 12:42) a mindent odaszánás kifejezése. Jó azt látni, hogy ez a 
megközelítés gyülekezetünk jobb és szerényebb anyagi helyzetű tagjai kö-
zött egyaránt megtalálható. 
 
Időközben egymás után merülnek fel újabb igények (pl. templom padlózat 
burkolása, akadálymentesítés, hangosítás, stb.) és felajánlások (egy testvé-
rünk elvállalta a burkolás nagy részének finanszírozását, egy másiknak az 
ajtók mázolását köszönhetjük). Kérjük, hogy aki még eddig nem tett, de sze-
retne felajánlást tenni, egy borítékba helyezzen be egy papírt (névvel, címmel 
és telefonszámmal), hogy milyen fizetési határidővel és mekkora összeggel 
tudja támogatni az évfordulós felújításokat és azt adja le a pénztárosi asztal-
nál. A presbitérium folyamatosan értékelni fogja a helyzetet és dönt az eset-
leges további munkálatokról.  
 
Nagy örömünk, hogy március folyamán az állványozással és piszokkal járó 
világítás-szerelési és festési munkák elkészültek. Közben háromszor szomba-
tonként takarításra volt szükség a vasárnapi istentisztelet előtt. Köszönjük 
azoknak a férfi és nőtestvéreknek a szolgálatát, akik részt vettek ebben. Töb-
ben minden hétvégéjüket erre a célra áldozták. Március 31-én került sor a 
Húsvéti takarítás-partira, amiben totyogó kisgyermektől kezdve, cserkészein-
ken át, nyugdíjasokig terjedően a gyülekezet apraja-nagyja közösen tette 
rendbe a templom belsejét és környezetét. A mintegy 50 fő a munka után 
jóízűen és közösen fogyasztotta el Katona András főszakácsunk főztjét és a 
„batyusan” összeadott süteményeket a gyülekezeti terem előtti - szintén 
ebben a hónapban újrabetonozott - terasz „avatásaként”. 
 
Kerületünk önkormányzati képviselő testülete döntése alapján március 15-e 
alkalmából az „Év pedagógusa” címmel ismerték el Ablonczyné Vándor 
Margit és az általa vezetett munkatársi közösség, a Halacska Református 
Óvoda szolgálóinak munkáját. Kívánjuk, hogy óvodánk továbbra is az eddi-
gi jó kisugárzással tudja felmelegíteni a közelébe kerülő szíveket. Isten adjon 
erőt ehhez vezetőjének, szolgatársainak, a szülőknek és a gyermekeknek is. 
 
A húsvét-vasárnapi istentiszteleten konfirmációi fogadalomtételt is ünne-
pelhetünk. 20 fiatal testvérünk tesz vallást hitéről. Köszönjük lelkészünk, 
Nagy Péter másfél éves felkészítő munkáját, a szülők támogatását, a fiatalok 
kitartását. Kívánjuk, hogy a konfirmáció az ifjak gyülekezeti életünkben való 
tevékeny részvételének, úrvacsorával rendszeresen élő lelki közösségünknek 
kiinduló alkalma legyen. 



 
Örömre és hálára ad okot az is, hogy az április 27-május 1-i kárpátaljai kirán-
dulásra a tervezett 30-40 helyett 65-en fogunk elutazni. Reméljük, hogy a né-
pünkben gyakran képződő sokféle szakadékot (generációs, határos, ...) ez a 
rendezvény is segít áthidalni. 
 
Az éves munkaprogram tervezetét a testvérek ebben a Hírlevélben is megta-
lálhatják. A tavaszi komolyzenei programok közül eddig a márciusi vesperára, 
az északnémet billentyűs koncertre és a nagycsütörtöki lamentációs istentiszte-
letre került sor. Minden alkalom felemelő, lelki megtisztulást szolgáló volt. 
Kérjük a testvéreket, hogy a továbbiakban is jöjjenek el és hozzák magukkal 
szomszédaikat, ismerőseiket is. Szeretettel várjuk a gyülekezet elmúlt 80 évére 
vonatkozó írásos dokumentumokat (fényképek, levelek, történetek, stb.) is. 
 
A hittantáborokra minél hamarabb (lehetőleg előleg befizetésével) jelentkez-
zenek a hitoktatóknál és a lelkészeknél.  
 
Ismételten kérjük, éves programjukat úgy osszák be, hogy az októberre terve-
zett sokszínű programsorozaton a gyülekezet teljes közössége vegyen részt. 
Sok olyan programunk is lesz, ami a gyülekezeten kívüli embertársaink fi-
gyelmét is felkeltheti. Kérjük, hogy a hívogatás szolgálatában egész évben 
vegyenek részt. Ezzel a lelki otthon építéséhez mindannyian egy-egy „lelki-
tégla” elhelyezésével járulhatunk hozzá. 
 
Beszámolómat ismételten a monoszlói hétvégén a 80 éves évforduló mottója-
ként felmerült másik igével zárom: 
 

1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 

 
Budafok, 2007. április 5. 
 
Testvéri köszöntéssel, 
    Németh Géza 
       gondnok 
 

 
Hány nap múlva lesz a tábor? 

 
 Nyolc év után nyugodtan mondhatom, hagyománnyá vált a 

gyülekezetünkben, hogy az őszi és a tavaszi szünetben játszóházat tartunk a 
gyerekeknek. Az első években ez kétnapos program volt bibliai foglalkozás-
sal, sok játékkal, kézműves foglalkozással, énekléssel, közös étkezéssel az 
egyik napon, egy nagy kirándulással a másik napon.  Azóta minden ősszel 
így történik, a tavaszi szünet lerövidülésével azonban ilyenkor egynapos 
kirándulásra megyünk a gyermekekkel. Eddig csak egyetlenegyszer fordult 
elő az, hogy a rossz idő miatt nem tudtunk túrázni, múlt ősszel, amikor 
olyan hideg lett, – a mögöttünk lévő télre gondolva szinte hihetetlen – hogy 
inkább itthon maradtunk, minthogy jégkockává fagyjunk az erdőben. 

 De nem mondtunk le az akkor tervezett útról, a Nagy-Kopasz 
hegy meghódításáról. Csütörtök reggel 8 órakor – most a megszokottnál 
kevesebben (tizennégyen), de annál elszántabban (már aki) – elutaztunk 
Nagykovácsiba. Onnan gyalogoltunk tovább a Csergezán kilátóhoz, csoda-
szép napsütésben, virágzó-rügyező fákban, út menti kisvirágokban gyö-
nyörködve, madárcsicsergést hallgatva és persze jól kifáradva fel is értünk a 
hegytetőre. Majd egy másik hasonlóan kellemes és kevésbé fárasztó erdei 
úton Zsuzsa néni vezetésével visszatértünk a faluba, s onnan busszal, villa-
mossal hazadöcögtünk Budafokra délután negyed ötre. 
 Persze a gyerekek „hegymászás” közben nem a levegővételre kon-
centráltak, inkább a madaraktól kedvet kapva csicseregtek többek között 
korábbi kirándulásokról, és a várva várt programokról. Egy első osztályos 
kislány (Zsuzsi), aki már óvodás kora óta szeretne velünk táborozni, kérdez-
te tőlem: hány nap múlva lesz a tábor? Én még hónapokban válaszoltam a 
kérdésre, nem napokban, de íme az időpont,  lehet számolni a napokat! 
 Az 1-6. osztályos gyermekek tábora 2007. július 2. és 7. között (hétfő-
től szombatig) lesz a Vértes lábainál fekvő Csákváron.  
 A 7-12 osztályos fiatalokkal a Szentendrei-szigeten lévő Szigetmo-
nostorra megyünk, az ő táboruk lesz előbb, 2007. június 18. és 23. között 
(hétfőtől szombatig). 
 A tervezett részvételi díj: 13000 Ft mindkét táborban, (ez a szállás, 
étkezés, utazás, kézműves eszközök költsége) természetesen idén is lehet 
kedvezményt kérni. 
 A táborok előtt szülői értekezletet tartunk, a részletes tudnivalókról 
a résztvevőket írásban is tájékoztatjuk. 

 Papp-Tóth Viola 

 



A Budafoki Református  
Gyermeklátogatási és Szegénymissziói Szolgálatról 
 
 
Hogyan jutottam el eddig a szolgálatig 
 
Akik nyitott szemmel járnak tágabb és szűkebb hazánkban városon és falun, 
egyaránt azt tapasztalják, hogy mindennapi megélhetésért való küzdelem 
felemészti a szülők erejét, s ilyenkor a szülők a gyermekeik nevelését részben 
az iskolára, részben az utcára bízzák. Helyzetüket nehezítik még a különféle 
családi gondok: csonka család, családi erőszak, alkoholizmus, drog, szegény-
ség, s lehetne a sort még folytatni. Különösen nagy a gond Budapesten. 
 
Én magam is csonka családban születtem, édesapám elhagyott minket hamar, 
mert az édesanyám megcsalta. A csepeli panelgettóban nőttem fel, édesanyám 
éjt nappallá téve dolgozott, hogy két testvéremmel együtt fel tudjon nevelni 
minket, s így jobb híján minket is az utca, meg az iskola nevelt. Így tulajdon-
képpen belülről tapasztaltam meg gyermekfejjel, „szép új világunk” szeretet 
nélküli oldalát. Olyannyira elfajult az életem, hogy szüleim úgy látták, hogy a 
legjobb lenne, ha intézetbe adnának. Ez kb. 1989 tavaszán volt. Ekkor jött egy 
váratlan lehetőség, hogy elmehettem Tiszakeszibe, egy ifjúsági táborba, melyet 
problémás fiatalok számára szerveztek. Könnyű volt eldöntenem, hogy me-
gyek-e a táborba, vagy sem, mert édesanyám azt mondta: „vagy ez, vagy az 
intézet”. 
 
A táborban az első megdöbbentő dolog az volt, hogy itt az emberek valami-
lyen, számomra megmagyarázhatatlan okból szeretik egymást. Nem értettem, 
hogy „mi” van e mögött, kerestem az okokat, a „miértet”. A következő ilyen 
nyári táborban értettem meg, hogy nem „mi”, hanem „ki” van itt 
Tiszakesziben az egyházi táborban: az élő Jézus Krisztus. Döbbenetes hatással 
voltak rám az akkori lelki alkalmak, s egyre jobban éreztem, hogy hív magá-
hoz Jézus, hív magához Isten. S ekkor rádöbbentem, hogy ez az önzetlen 
szeretet az, amit mindig is kerestem, s nem kaptam meg soha senkitől. Most itt 
a lehetőség, hogy változtassak az életemen. Bűneimet megvallva, azt kértem 
Jézus Krisztustól, hogy ha az én nyomorult, gyűlölködő életemből tud egy 
szerető és szerethető életet formálni, akkor cselekedje meg, s legyen olyan az új 
életem, amilyennek ő szeretné látni. 
 

Kezdetben a Kelenföldi Református Gyülekezet életébe kapcsolódtam be, 
mint kisifis, s fokozatosan jutottam el a hitoktatói és a szegény-missziós 
munkákhoz. Tapasztalatokban gazdagon érkeztem Budafokra 2005. január 
1-én. 
 
 
Szolgálatom Budafokon 
 
 Budafokon a Gyermek és szegénymisszióban a legnagyobb hangsúlyt a 
hitoktatásra helyezzük. Nekem heti 35 hittanórám van. Nagyrészt egyházi 
iskolában (34 gyerekkel), kisebb részt világi intézményekben tanítok. Ezek a 
gyerekek reformátusok, vagy református „jelöltek”. Fő célom, hogy mind-
egyik világi iskolában minden évfolyamon kiépülhessen a református hittan 
első osztálytól kezdve nyolcadik osztályig, 5-8 fős csoportokban. Jelenleg 5-5 
csoport működik hetente a Kossuth és a Herman Ottó Általános Iskolában.  
 
Nagyon fontosnak tartom a rendszeres kapcsolattartást. Jól esik a családnak, 
ha a hitoktató felhívja őket, mikor a gyermek nem volt hittan órán, vagy 
éppen a születésnapján megköszönti, esetleg meg is látogatja, programokra 
hívogatja stb. A hitoktató hamar átlátja az órára járó gyermekek szociális 
helyzetét, s ez kiegészülve az ez elengedhetetlen családlátogatással jól feltér-
képezheti a misszió útját. A jobb módúak esetében ez elsősorban lelki termé-
szetű, míg a gyermekmisszió „fő profiját adó” szegényebb, anyagi problé-
mákkal, sőt sokszor családi és mentális problémákkal küszködő családok és 
gyermekeik esetében lelki és fizikai segítségre is szükség van. Erre alkalma-
sak az egyedi missziói alkalmak, amikor a család meglátogatása összekap-
csolódik természetbeni támogatással (élelmiszer, ruha, bútor adomány, fizi-
kai munka, pl. festés, parkettacsiszolás stb.) Vannak nagyszabású missziós 
alkalmak is, pl. a karácsonyi ünneplés és a nyári táborok alkalmával. 
 
Ezekre az alkalmakra nem csak az iskolákból, hanem a keresztelési és házas-
sági anyakönyvi adatok alapján is hívogatjuk a gyermekeket, családokat. 
 
A gyerekeket arra bíztatjuk, hogy kapcsolódjanak be valamelyik kis közös-
ségünkbe, a Dániel, vagy Ézsaiás csoportba. Az ifis alkalmak 15 és 18 órakor 
vannak. Az igei alkalmak után mindig csinálunk valamit közösen (foci, kon-
cert, mozi, bármilyen közösségépítő játék, vagy elfoglaltság). Jó keresztyén 
közösség nem működik jó programok nélkül. Ezek közül a fiatalok közül 
már jó néhányan szolgálnak gyermek-istentiszteleteken, szeretet-
vendégségeken. Tavaly legnagyobb élményt az őszi borfesztivál Szőlőskert 



Gyermeksátrában való szolgálat kínálta a fiataloknak, mivel érezték, hogy 
szükség van rájuk, a munkájukra, az énekhangjukra, s ugyanakkor tartoznak 
is valahová. Ma, amikor az identifikáció teljes hiányával találkozunk, a keresz-
tyén közösségeknek óriási lehetősége van, hogy a „sodródó” fiatalok sokasá-
gát megszólítsa és segítse. Tudatosítsa bennük, hogy tartoznak valahova, re-
formátus keresztyének. 
Ezért fontos az is, hogy a gyülekezet minél több tagja vegyen részt a gyermek 
és szegény-misszió karácsonyi ünnepén, ahol a résztvevők a közös ünneplésen 
túl a közös szolgálat örömét is megtapasztalhatják, hiszen minden gyereknek 
van valamilyen elmondandó, verse, szerepe, éneke, s a szeretetvendégség 
gazdag asztalát a szülők, családtagok közös munkája teríti meg. 
 
A szolgálat fontos alkalmai a nyári táborok. Két táborhelyünk van. Az egyik 
Tiszakesziben, ahol idén nyáron az előző évekhez hasonlóan két tábor lesz: 
egy családos tábor alsó évfolyamosoknak, ahova a gyermekek szüleikkel 
együtt jöhetnek, valamint egy a felső évfolyamosoknak, melynek magva a 
Dániel ifi. Balatonalmádiban is két tábor lesz egy az alsósoknak, egy a felsősök 
Ézsaiás csoportjának. Kellemes gond, hogy ennek a csoportnak már szinte 
szűkös lesz a hely, öröm, hogy az alsós segítők között frissen megtért házaspár 
is van. Nagyon sok lehetőség van ezekben a nyári táborokban, ahol egy-egy 
hét áll rendelkezésre, hogy Isten Igéjét, mint „magot” hintsük a szívekbe a 
Szentlélek segítségével, s nincs nagyobb öröm, mint amikor egy elkóborolt juh 
hazatalál. 
 
Templomunk építésének 80 éves évfordulója alkalmából is szervezünk na-
gyobb rendezvényeket a fiataloknak. Október 13-án focikupán mérkőzhetnek 
a fiatalok, október 22-én pedig egész napos hittanos és missziós ifjúsági ren-
dezvényekre várjuk a fiatalokat. 
 
Hálás szívvel fogadunk minden lelki, eszközbeli és anyagi támogatást azoktól, 
akiknek szívügye a református gyermek- és szegénymissziós munka, és annak 
előrehaladása 

Becker Norbert Gyula 
 
 

A templom éve 
 
A budafoki református templom 80 éves évfordulójára tervezett programok 

 

A program neve Id
�

pontja 

Templom világítás és festés felújítás elkészült 
Templomtakarítás elkészült 
Klasszikus zenei koncertek  
Észak-német billentyűs zene megvalósult 
Olasz barokk zene 2007.04.22 18h 
Észak-német kantáta est 2007.05.12 18h 
Zsoltáros istentisztelet szombat esténként 
(vespera) 

2007. 05.05, 06.02, 09.08, 
10.20, 11.03, 12.01 18h 

Konfirmációi vizsga (Nagyszombat este este) 2007.03.30 18h 
Konfirmáció (Húsvét vasárnap) 2007.04.08 10h 
Húsvét 2007.04.08-09 
Kárpátaljai gyülekezeti kirándulás Demjén István 
és cserkészei nyomában (1 nap szabadság kell hozzá) 

2007.04.27-05.01 

Pünkösd 2007.05.27 
Nyári hittantáborok  
7-12. osztály, Szigetmonostor 2006.06.18-23 
Szegénymissziós családos alsós tábor, Tiszakeszi  2007.06.25-07.01 
1-6. osztály, Csákvár 2007.07.02-07  
241.sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapat nyári nagy-
tábor 

2007. 07.5-15 

Szegénymissziós felsős tábor (Dániel ifi), 
Tiszakeszi  

2007.07.16-22 

Alsós tábor, Balatonalmádi  2007.07.30-08.10 
Felsős tábor (Ézsaiás ifi), Balatonalmádi 2007.08.06-12 
Sz

�

l

�

skert gyermeksátor a Budafoki Pezsgő- és 
Borfesztivál keretében 

2007.09.01-02 

Budafoki esték el

�

adássorozat 
Reformátusok és evangélikusok szerepe Buda-
fok életében a XX. században  

2007.10.02.18-20h 

Demjén István sírjának megkoszorúzása Örkény-
ben 

2007.10.06 

Ünnepi istentisztelet, megemlékezés templomépít

�

 
lelkészünkr

�

l, könyvbemutató, szeretetvendégség 
2007.10.07 

Budafoki esték el

�

adássorozat 
A templom és a gyülekezet szerepe a családok 

2007.10.09.18-20h 



lelki egészségében 
Sportnap (Demjén István focikupa, sütiverseny, 
futóverseny, ifjúsági koncert, evangélizáció, ...) 

2007.10.13. 9-16h 

50, 60, 70 éves konfirmációk meger

�

sítése, 
szeretvendégség 

2007.10.14 

Budafoki esték el

�

adássorozat 
A templom mint az imádat és a hálaadás helye 

2007.10.16.18-20h 

Ünnepi zsoltáros istentisztelet (vespera) 2007.10.20. 18h 
Istentisztelet vendég igehirdet

�

vel, rajzpályázat 
eredményhirdetés, gyülekezet-történeti el

�

adás 
2007.10.21. 10h 

Budafokon szolgált lelkészek és gondnokok 
kerekasztal beszélgetése 

2007.10.21. 15h 

Hittanos családi nap 2007.10.22. 10h-16h 
Hálaadó Istentisztelet az elmúlt 80 évért 2007.10.28. 10h 
Reformáció emlékistentisztelet az evangélikus 
templomban 

2007.10.31. 18h 

Budafoki esték el

�

adássorozat 
Teremtés és környezetvédelem 

2007.11.20.18-20h 

Adventi hittanos gyermekm

�

sor 2007.12.02 16h 
Budafoki esték el

�

adássorozat 
Advent az egyházzene tör ténetben 

2007.12.11.18-20h 

Karácsony 2007.12.24-26 (hétfő-szerda) 
 

 
 
 

������������������������������������

Kér jük, hogy amennyiben lehet

�

sége van, adója 1%-át ajánlja fel 
a Magyarországi Református Egyház 

technikai azonosító szám: 0066, valamint a 
Budafoki Református Keresztyén Alapítvány 

adószáma: 18053931-1-43 részére 
 
 
 
 
 

Rendszeres gyülekezeti alkalmak 
 
Vasárnap: 

  9.00 Kórus 
10.00 Istentisztelet, minden hónap első 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 Női 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/ 
 
 

 


