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„ Szerencsétlen nap”„ Szerencsétlen nap”„ Szerencsétlen nap”„ Szerencsétlen nap”

Az egyik, általam gyakrabban hallgatott rádiót kapcsoltam be
nagypéntek kora reggelén. Halványan motoszkált bennem, hogy annak
ellenére, hogy nagypéntek kezd kiszorulni a köztudatból és munkanappá
degradálódott, talán elhangzik valami üzenet. Talán, tekintettel a még
nagyszámú köztéri krisztusszoborra, keresztre, elhangzik valami alapvetı
információ arról, hogy mi történt azon a napon Jeruzsálemben és hogyan
lett a kereszt a keresztyén igehirdetés középpontja mind a mai napig.
Nagyjából a következı hangzott el: nagypéntekhez nagyon sok babona
főzıdik, szerencsétlen nap, általában is a péntek innen kapta a negatív
tartalmát. Körülbelül ezzel ki is merült a nagypéntek ismertetése. Elgon-
dolkodtam: a rádió munkatársának is, meg mindazoknak, akik rádióhallga-
tók, vagyis mindenkinek, mekkora szerencséje van, hogy volt egy nagypén-
tek. Ama nap, amikor majdnem 2000 évvel ezelıtt keresztre feszítettek egy
Jézus nevő embert, aki a választott nép tagja volt mindaddig, amíg a Nagy-
tanács bőnössé nem nyilvánította, Pilátus pedig meghozta a halálos ítéle-
tet. Ennek a kétségkívül szerencsétlen napnak azonban nagyon érdekes és
fontos következményei lettek. Két nap múlva tanítványainak egyre bıvülı
köre elkezdte állítani, hogy látták az Urat, sıt beszéltek is vele. Ez a kör
azután oly mértékben kibıvült, hogy lassan a birodalom több pontján, sıt
magában Rómában is keletkeztek olyan csoportok, akik azt hirdették, hogy
Jézus kereszthalála váltsághalál és aki hittel elfogadja, valamint az ı tör-
vényei szerint kezd élni, annak nem árt a halál és az élı Úr helyet készített
az ı számára is. A földi élet ettıl a pillanattól kezdve egészen más értéket,
tartalmat és célt kap. Fontos, de csak töredékes része az egésznek. Éppen
ezért felszabadít arra, hogy nem elvesztegetett idı az, amit másokért te-

szek, nem értelmetlen dolog áldozatot hozni ügyekért, emberekért, sıt akár
az életünket is odaáldozni mindezért.

A szerencsétlen napok számlálóinak iszonyú szerencséjük van, hogy
még vannak emberek, akik így gondolkodnak, e szerint az értékrend szerint
szocializálódtak, még nem felejtették el teljesen, hogy az emberi élet csak
más életekkel egybekapcsolva és másokért élve lehet elviselhetı és élhetı.

A gyülekezet pedig világosan tudja, éli és éppen ezért hirdeti:
„De Isten gazdag lévén irgalomban, az ı nagy szeretetéért, amellyel minket
szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a
Krisztussal együtt – kegyelembıl van üdvösségtek! – és vele együtt feltá-
masztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmu-
tassa az eljövendı korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát
irántunk való Jóságból Krisztus Jézusban.” (Efézus 2,4-7.)

Nagy Péter

Én vagyok a feltámadás és az élet,Én vagyok a feltámadás és az élet,Én vagyok a feltámadás és az élet,Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, élaki hisz énbennem, ha meghal is, élaki hisz énbennem, ha meghal is, élaki hisz énbennem, ha meghal is, él

János 11, 25
 (gondnoki beszámoló)

A mostani beszámolóban a Húsvétra készülve a böjti idıszakot tekintem át.
Ez a hosszabb idıtartam alkalmat adott az elcsendesedésre, a lényeges
dolgok számbavételére és a lényegtelenekrıl való (legalább egy idıre szóló)
lemondásra. A keresztyénség legnagyobb ünnepére való felkészülés során
kérdezzük meg magunktól, hogy mi és/vagy ki köré összpontosul életünk.

Az idıszak számomra legfontosabb élménye február 16-án volt, amikor vér
szerinti és lelki családtagjaink közösségében erısíthettük meg feleségem-
mel 25 évvel ezelıtt tett házassági fogadalmunkat. Ezúton is köszönöm az
alkalmon és azután is megtapasztalt szeretetet és jókívánságokat.

Másnap, február 17-én a Lónyay utcai Református GimnáziumLónyay utcai Református GimnáziumLónyay utcai Református GimnáziumLónyay utcai Református Gimnázium diákjai láto-
gattak hozzánk Balássy László vezetésével. Gyülekezetünkbıl már most is
többen a gimnázium tanulói és idén is többen   felvételiztek. Kérünk min-
denkit, hogy imádságaikkal és hálaáldozatukkal támogassák a „Lónyay” és
a többi református oktatási intézmény szolgálatát! Az istentisztelet után



cserkészeink szervezésében vettünk részt a szokásos havonkénti szeretet-
vendégségen.

A február 24-i istentiszteleten Csatai Viktória, szolgált, aki gyülekezetünk-
ben nıtt fel és jelenleg az érd-parkvárosi gyülekezet beosztott lelkésze. A
gyülekezet többi lelkésze a presbitériummal és a gyülekezeti munkatársapresbitériummal és a gyülekezeti munkatársapresbitériummal és a gyülekezeti munkatársapresbitériummal és a gyülekezeti munkatársakkkk----
kal (kal (kal (kal (több mint harmincan)))) ezen a hétvégén Istennek az idei évre számunk-
ra adott tervét kereste és a szolgálatok kereteit tervezte meg. Köszönjük,
hogy az itthon maradók odaadással vették körül vendég igehirdetınket. A
közösségépítı munkatársi hétvége elsı gyümölcsei már a mostani Hírlevél-
ben is megjelennek és remélhetıleg az egész év folyamán megtapasztal-
hatjuk a továbbiakat.

A február 26-i presbiteri győlésen fogadtuk el a 2007-es zárszámadászárszámadászárszámadászárszámadást és a
2008-as költségvetésköltségvetésköltségvetésköltségvetést. A részletes kiértékelésre késıbb kerül majd sor, de
annyit már most is elmondhatunk, hogy a 2007-es Templom Éve során a
gyülekezet tagjai rendkívüli áldozatkészségrıl tettek tanúbizonyságot. Az
építési/felújítási munkálatokra közel akkora összeget fordíthattunk, mint a
2006-os év teljes költségvetése volt (mintegy 9 millió Ft). Ebbe beleértendı
a kerületi Önkormányzat 1 millió Ft-os támogatása is. A felújításokat idén
is szeretnénk folytatni – ha nem is a tavalyi nagyságrendben. Az idei ki-
emelt célok közé tartozik a templom hangosításának megújítása, a nagyon
rossz állapotban levı orgona kitisztítása és a teljes felújításhoz szükséges
felmérés elvégzése. Lehetıségeink függvényében szeretnénk a gyülekezeti
terem és a lelkészi hivatal nyílászáróit kicserélni és a terem külsejét is ki-
javítani. Kérjük, hogy a testvérek céladománycéladománycéladománycéladományaikkal továbbra is támogas-
sák templomunk szépítését. Az idei év elsı adományaként új szınyegekúj szınyegekúj szınyegekúj szınyegek
kerültek a templomba. Reméljük ez segít abban, hogy senki ne essen el a
szentély részt elválasztó lépcsın. Kérjük, hogy figyeljünk az idıs, bizonyta-
lanul mozgó testvérekre és segítsük a templomban történı mozgásukat.

A közüzemi díjak emelkedése, a hitoktatói óradíjak csökkenése és a
diakóniát támogató személygépkocsi üzemeltetése néhány olyan fıbb tétel,
melyek az idei költségvetésben különösen kívánatossá teszik az egyháegyháegyháegyházzzz----
fenntartói járulékfenntartói járulékfenntartói járulékfenntartói járulékok jelentıs növekedését. Kérjük, hogy ki-ki lehetıségei
szerint hozza meg ezeket az áldozatokat és bátorítson erre másokat is. Egy-
házunk gazdasági törvénye szerint az ajánlott minimál összeg a jövedelem
1%-a.

A böjti idıszak kiemelkedı eseménye volt a március 1-én tartott zsoltároszsoltároszsoltároszsoltáros
istentiszteletistentiszteletistentiszteletistentisztelet (vespera). A most már évek óta rendszeresen tartott alkalmon

kialakult a „törzstagok” kis csapata, amihez hívunk és várunk további
zeneszeretı ifjakat és idısebbeket egyaránt. A következı szolgálatra kivé-
telesen nem április elsı szombatján, hanem március 29-énmárcius 29-énmárcius 29-énmárcius 29-én kerül majd sor.

Az idén a tavaszi takarítás-partyratakarítás-partyratakarítás-partyratakarítás-partyra     március 8-án került sor. Az esıvel in-
duló napot megkönnyítette, hogy a március elsejei viharban a templom-
kertben kidılt három fát 5-6 férfitestvérünkkel még aznap feldaraboltuk és
halomba hordtuk. Több, mint harmincan sürögtünk-forogtunk a délelıtt
folyamán a templomon kívül és belül. A végig kitartó többség a munka ju-
talmaként Katona András pörköltjét, Barber Jánosné palacsintáit és
Bottáné Tamás Szilvia süteményeit élvezhette.

A március 16-i istentisztelet utáni szeretetvendégséget az Ádám-kör szer-
vezte. A körbe tartozó férfiként nem ildomos a sütemények minıségét ma-
gasztalnom, de annyit megjegyezhetek, hogy a gazdagon terített asztalokon
fél óra elteltével nem sok maradt. Ezúton is hívjuk és várjuk a férfiakat az
Ádám-körbe, a hölgyeket pedig a nıi alkalmakra (baba-mama, nıi bibliaóra,
nıi körök, nyugdíjas bibliaóra, stb.). Az ifjakat pedig a különbözı ifi össze-
jövetelek és a cserkészek közössége várja.

A Budafoki esték Budafoki esték Budafoki esték Budafoki esték sorozat tavalyi sikerein felbuzdulva idén is tartunk havi
rendszerességgel kedd esténként ilyen alkalmakat. Az elsı meghívottunk
Németh Pál, református lelkész, iszlámkutató, a Budapesti Gazdasági
Fıiskola arab oktatója. A március 25-én, 19 órakor március 25-én, 19 órakor március 25-én, 19 órakor március 25-én, 19 órakor kezdıdı elıadás címe: A
Biblia születése. Kérjük, hogy gyülekezetünk tagjain kívül más érdeklıdı-
ket is hívjunk-hozzunk magunkkal erre az esemény-sorozatra.

Kérjük, hogy a nyári hittantáborokhittantáborokhittantáborokhittantáborok idıpontját már most illesszék be a csa-
ládi programba és a tábori elılegeket minél hamarabb fizessék be, hogy a
táborszervezés fedezete idıben rendelkezésre álljon.

Az adóbevallásokadóbevallásokadóbevallásokadóbevallások készítése során ne felejtsük el saját 1%-unkat a Magyar-
országi Református Egyház (kód: 0066) és a Budafoki Református Keresz-
tény Alapítvány (adószám: 18053931-1-43) számára felajánlani és másokat
is erre buzdítani. A közegyháznak juttatott összeg az intézményei fenntar-
tásán túlmenıen a gyülekezetek rendkívüli kiadásait (pl. a mi
tetıfelújításunkat, óvodánk indítását/bıvítését) fedezi, saját alapítványunk
pedig gyülekezetünk és óvodánk szolgálatát támogatja.



A presbitérium nevében mindenkinek elmélyülést, a Feltámadás Ünnepé-
nek hálatelt, örömteli átélését kívánom. Beszámolómat  a Biblia Éve szá-
momra különösen fontos húsvéti igéjével zárom:

I. Kor. 15, 19-21I. Kor. 15, 19-21I. Kor. 15, 19-21I. Kor. 15, 19-21 „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a
halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál,
ember által van a halottak feltámadása is.”

Budafok, 2008. március 20.
Testvéri köszöntéssel,

Németh Géza
gondnok

Diakónia és annak támogatásaDiakónia és annak támogatásaDiakónia és annak támogatásaDiakónia és annak támogatása

Gyülekezetünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az
idısekkel, rászorultakkal hivatásos diakónus foglalkozik. Mint a munka
anyagi fedezetének szervezéséért felelıs személy, röviden beszámolok a
diakóniai munka támogatásának helyzetérıl.

Szabó Kata diakónus bérét járulékokkal együtt, valamint a
diakóniai munka egyéb anyagi szükségleteit egy kb. 50 fıbıl álló csoport
adja össze. A többség havi rendszerességgel fizet egy vállalt összeget 500 Ft
és kb. 10 000 Ft között, de vannak akik ritkábban adakoznak erre a célra.

A korábbi években probléma volt, hogy nehezen győlt össze a szük-
séges összeg. Ilyenkor egy nagylelkő presbiter egészítette ki azt. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a 2007. évben – elsı alkalommal – a  diakóniára befi-
zetett adományok fedezték a szükségletet, sıt azt még meg is haladták.
Tavaly a diakónia szükséglete 1 061 000 Ft volt. Az adományokból e célra
befolyt összeg 1 136 768 Ft volt, vagyis majdnem 200 ezer forinttal több,
mint a szükséglet. Szinte csoda volt ez, hiszen 2007-ben fölújítottuk temp-
lomunk belsejét, ami nagyon sok pénzbe került, amit szintén gyülekezetünk
tagjai adtak össze. Isten Lelke nagymértékben növelte az adakozási kedvet,
ami nagyon jó jel, mert mindez egy olyan évben történt, amikor sok család
élete nehezebb lett az ország gazdasági helyzetének romlása következtében
és mégis többet adakoztak, mint korábban. Ez csakis úgy lehet, hogy so-
kunknak fontossá, vagy fontosabbá vált gyülekezetünk élete, mint koráb-
ban.

A tavalyi év végén gyülekezetünk egy használt autót kapott aján-
dékba. A Presbitérium úgy döntött, hogy ezt az autót elsısorban diakóniai
célra fogjuk használni, hiszen ott van rá a legnagyobb szükség. Sikerült
megjavíttatni, Szabó Kata pedig beiratkozott egy autóvezetıi tanfolyamra,
hogy használhassa az autót. Ennek az autóhasználatnak további költségei
vannak (benzin, biztosítás, karbantartás), ami kb. 200-250 ezer Ft/év lesz.
Ezért kérem a Testvéreket, hogy ezután is támogassák a diakóniai munkát,
ahogy eddig tették, sıt ha lehet, akkor új tagok is lépjenek be a támogatói
körbe, mivel 2008-ra a diakóniai munka szükséglete kb. 1,5 millió Ft lesz.

Nagyon szépen köszönöm, köszönjük az eddigi támogatást, amiért a
Testvéreknek és Istennek vagyunk hálásak.

Fórizs István
presbiter

Sok kicsi…Sok kicsi…Sok kicsi…Sok kicsi…

Az egy-és kétforintosok forgalomból kivonása alkalmából a gyülekezet va-
sárnapi iskolás gyerekei azt a feladatok kapták, hogy győjtsenek minél
többet ezekbıl az érmékbıl. Az akció végére 21 ezer forint győlt össze,
melybıl a beregszászi „Dániel” Alapítvány által gondozott gyermekeknek
vettünk húsvéti könyveket, színezıt, tolltartókat színes ceruzával, zsírkré-
tával, filctollal, vonalzóval, társasjátékot, csokoládé nyuszit és tojást. Eze-
ket személyesen vittem el Beregszászra.

A Dániel Alapítvány 2003 márciusa óta mőködik Beregszászon. Célja az
utcagyerekek, nagycsaládosok félárvák megsegítése. Ezek a gyermekek
igen szegényes körülmények között, gyakran, víz, villany, főtés nélkül,
szinte az utcán élnek. Nekik biztosít az Alapítvány nem csak testi, de lelki-
szellemi táplálékot is. Jelenleg a missziós házban 17 gyermekkel foglalkoz-
nak. A gyerekek iskola után mennek a missziós házba, ahol ebédet kapnak,
majd segítséget a házi feladat megoldásához. Rendszeresen van kézmőves
alkalmuk, szoktak közösen társasjátékot játszani, kirándulni és nyáron
táborozni. Fürdési és heti mosási lehetıségük is van. Este haza induláskor
mindenki kap egy kenyeret.

A beregszászi gyerekek hálás köszönetüket küldik a vasárnapi iskolások-
nak az összegyőjtött és odaszánt egy és két forintosokért.



Szabó Kata

KKKKIRÁNDULÁS A TAVASZI SZÜNETBENIRÁNDULÁS A TAVASZI SZÜNETBENIRÁNDULÁS A TAVASZI SZÜNETBENIRÁNDULÁS A TAVASZI SZÜNETBEN

Március 25-én kedden  egész napos kirándulást tervezünk,
melyre hozzanak a gyerekek elemózsiát, innivalót, esıkabátot és bérletet
vagy négy vonaljegyet, 600 Ft-ot buszjegyre (diákkedvezmény, a teljes árú
jegy kétszer ennyi),  diákigazolványt. Mindenki túrázáshoz alkalmas lábbe-
liben jöjjön!
Az úti cél: Mogyoróhegy Visegrádnál az Áprily-völgyön keresztül.
A gyülekezeti terembıl indulunk fél nyolckor (gyülekezı negyed nyolc-
kor!!!), és oda érkezünk vissza négy óra körül. Az Árpád-hídnál lévı autó-
busz-állomásról indul a busz.
Szeretettel várunk családtagokat is! Óvodáskorú gyermek csak szülıvel
jöhet.
                     Jelentkezési határidı: március 24. hétfı 12 óra.
Jelentkezni lehet a    06 30 520 73 02----es mobilszámon    (Viola néni)....

Bemutatkozunk

A Halacska Református Óvodában ma már jelentős létszámú
nevelői testület gondozza a rábízott kisgyermekeket. Szeretnénk meg-
ismertetni őket a gyülekezet közösségével. Íme egy újabb bemutatkozás.

Pucsok Ágnes KatalinPucsok Ágnes KatalinPucsok Ágnes KatalinPucsok Ágnes Katalin

1985. augusztus 6-án láttam meg a napvilágot Berettyóújfaluban. Hajdú-
Bihar megyébıl, Sápról származom. Tizennégy évig ott éltem, majd 2000-
ben felvettek a Debreceni Református Gimnázium Kollégiumába. Debreceni
diákként a Nagytemplomi gyülekezethez tartoztam, de otthoni, sápi gyüle-
kezetembe is jártam, hiszen ott nıttem fel. 2004-ben érettségiztem és felvé-
telt nyertem a szarvasi Tessedik Sámuel Pedagógiai Fıiskolára, ahol 2007.
júniusában államvizsgáztam.

Hálás vagyok, hogy életem következı szakasza Budapesten folytatódik a
Halacska óvodában.

Nagy családom van, két húgommal (15 és 18 évesek) és szüleimmel élek
együtt, amikor otthon tartózkodok. Sajnos manapság ritkán vagyunk együtt
mindnyájan, hiszen húgaim is debreceni diákok.

Boldog vagyok, hogy itt lehetek és ennek a gyülekezetnek szolgálhatok pe-
dagógiai munkám által.

Pucsok Ágnes Katalin



NNNNYÁRI TÁBOR YÁRI TÁBOR YÁRI TÁBOR YÁRI TÁBOR 2008.2008.2008.2008.

A hittantábort idén nyáron Balatonfenyvesen tartjuk. A táborhely közvet-
lenül a Balaton partján van, elhelyezés kıépületekben lesz. Vonattal uta-
zunk oda.
Bibliai foglalkozás, éneklés, kézmőves foglalkozás, játék, lisztgyőjtés, esti
mese, lakoma, angyalkázás – ezt terevezzük, és tábortőz, jó idı, fürdés – ezt
reméljük!
A részvételi díj: 20000 Ft. Jelentkezési határidı: május 6. kedd 18A részvételi díj: 20000 Ft. Jelentkezési határidı: május 6. kedd 18A részvételi díj: 20000 Ft. Jelentkezési határidı: május 6. kedd 18A részvételi díj: 20000 Ft. Jelentkezési határidı: május 6. kedd 18.00. J.00. J.00. J.00. Jeeee----
lentkezni 5000 Ft elıleg (a részvételi díjból) befizetésével és a kitöltött jlentkezni 5000 Ft elıleg (a részvételi díjból) befizetésével és a kitöltött jlentkezni 5000 Ft elıleg (a részvételi díjból) befizetésével és a kitöltött jlentkezni 5000 Ft elıleg (a részvételi díjból) befizetésével és a kitöltött jeeee----
lentkezési lappal lehet.lentkezési lappal lehet.lentkezési lappal lehet.lentkezési lappal lehet. A táborozáshoz szükség lesz majd orvosi igazolásra
is. Érdeklıdni lehet a 06 30 520 73 02 (Papp-Tóth Viola) telefonszámon.
------------------------------------------------------------------------------------------------



A gyülekezet gyermek- és A gyülekezet gyermek- és A gyülekezet gyermek- és A gyülekezet gyermek- és szegény-missziósszegény-missziósszegény-missziósszegény-missziós
tavaszi és nyári protavaszi és nyári protavaszi és nyári protavaszi és nyári proggggramjairólramjairólramjairólramjairól

Programok:Programok:Programok:Programok:

2008. április 2008. április 2008. április 2008. április 12121212-én szombaton, 18:00 órai kezdettel keresztény ifjúsági rock
koncert lesz, amelyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Különösen
hívjuk a nehéz körülmények között élı hittanos családokat, és azok gyer-
mekeit. Jó lenne, ha a szegénymissziós karácsonyok mintájára, így húsvét
után ismét tudnánk segíteni, nem csak lelkiekben támogatva ezen családo-
kat, hanem a tehetısebb hittanos családok egy-egy száraz élelmiszer cso-
magot (5000FT értékben) adományoznának egy-egy rászoruló családnak.

Április 7-11. Április 7-11. Április 7-11. Április 7-11. "Mátyás király nyomában..." Idén 550 éve választották a Duna
jegén királlyá Hunyadi Mátyást, s éppen ez adta az ötletet, hogy a Herman
Ottó Általános Iskola történelem szakköröseivel, s részben hittanosaival
látogatást tegyünk Erdélyben. Szeretnénk meglátogatni Kolozsváron Má-
tyás szülıházát, ahol koszorút is helyeznénk el, valamint Gyulafehérvárt, s
Vajdahunyadot, majd Déván és Aradon keresztül térnénk haza a hazából
Budapestre. Ha van esetleg olyan gyülekezeti tag akit érdekelne ez az út
bátran hívjon!

Április 26-május 3.Április 26-május 3.Április 26-május 3.Április 26-május 3. "Az erdélyi reformáció nyomában – II." Már hagyomány,
hogy a Don Bosco Ált. Isk. református, katolikus,  evangélikus hittanosai
részben tanáraikkal és néhány szülı segítségével beveszik Erdélyt nyolc
napra. Tavaly Közép-Erdélyt, idén Székelyföldet zarándokoljuk végig
Sóvidéktıl Sepsiszentgyörgyig, s még Gyimesbükkre is kitekintünk. Szám-
talan természeti csodát is megnézünk sóbányától a termálstrandokig,
moffettákig.

Május 17Május 17Május 17Május 17-én, szombaton reggel 9:00 órától délután 18:00-ig az elmúlt évben
nagy sikert aratott HITTANOS CSALÁDI NAP-ot tartjuk a gyülekezetben.
Idén is várjuk a szülık nevezését a fızı-versenyre, akár iskolánként is,
illetve lehetıség nyílik a hittanos szülık számára jobban megismerkedni
egymással Topolánszky Ákos és kedves felesége közremőködésével. Ezzel
párhuzamosan a gyermekek játékos hittan versenyen vesznek részt, majd a
délelıtti program közös ebéddel zárul. Ebéd után lehetıség nyílik íjászatra,
családi focira, aszfalt-rajz versenyre, valamint pingpong versenyre, s min-
denféle egyéb játékos programra. 17:00 órakor gitáros családi

evangélizációs istentisztelet keretében zárjuk a napot ahol kihirdetjük a
versenyek eredményeit. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet.

A 2008-as nyári missziós táborokra2008-as nyári missziós táborokra2008-as nyári missziós táborokra2008-as nyári missziós táborokra bárki jelentkezhet a gyülekezetbıl akár
résztvevınek akár segítınek. Idén lesz 10 éve, hogy ezek a táborok évrıl
évre megvalósulnak nem kis áldozatok árán. Két szegénymissziós tábort
tervezünk Egyet tiszakeszibe egyet pedig balatonalmádiba.

Idıpontok:Idıpontok:Idıpontok:Idıpontok:
Tiszakeszi (6-8. osztályig) 45 fı - Dániel ifisekkel - : 2008.június 23-29-ig
Balatonalmádi alsós tábor (1-6 osztályig): 2008.augusztus 4-10-ig
Ráczkevei Ézsaiás Ifi tábor: 2008.augusztus 11-17-ig

Becker Norbert

A Pestújhelyi Keresztelı Szent János plébánia ifjúsági kórusa.A Pestújhelyi Keresztelı Szent János plébánia ifjúsági kórusa.A Pestújhelyi Keresztelı Szent János plébánia ifjúsági kórusa.A Pestújhelyi Keresztelı Szent János plébánia ifjúsági kórusa.

Énekkarunk Budapest XV. kerületében, a Pestújhelyen és Újpalotán
mőködik. Ez három misézı helyet foglal magába. Minden hónap elsı vasár-
napján Újpalotán énekelünk – ami lakótelepi jellege miatt – ma missziós
területnek számít. Itt templomépítés is folyik, várhatóan 2008 karácsonyá-
ra vehetjük birtokba. Újpalota határán mőködik az Aranyalkony Idısek
Otthona, ahol alkalomszerően szoktunk szolgálni. Végül, de nem utolsó
sorban, a pestújhelyi templomban tesszük szebbé a szertartásokat minden
hónap harmadik vasárnapján.

Emellett karácsonyi, húsvéti mősorokkal szoktunk készülni, és szívesen
megyünk máshová is vendégszerepelni. Vihettük az örömet Magyarország
számos pontja mellett Szlovákia magyar lakta falvaiba is.

A kórus jelenleg 20 fıbıl áll. Érdekessége, hogy széles korosztályt ölel fel a
tagság: a legfiatalabb mindössze hetedikes általános iskolás, míg a
legidısebb már többgyerekes apuka. Ennek ellenére jól érezzük magunkat
együtt. Örömöt lelünk együttlétünkben és együtténekléseinkben, és ezt az

Az április 12-én templomunkban szolgáló kórust és általuk
elıadott mővet a kórus vezetıje, Ichnád Sándor mutatja be



örömet igyekszünk másokkal is megosztani. Öt akusztikus gitáron játszó
zenészünk mellett szólógitáros, basszusgitáros, két fuvolista és orgonista
teszi szebbé énekléseinket.

Malik Gábor – Malik Gábor – Malik Gábor – Malik Gábor – Sillye Jenı: Értem is meghalt a keresztenSillye Jenı: Értem is meghalt a keresztenSillye Jenı: Értem is meghalt a keresztenSillye Jenı: Értem is meghalt a kereszten

Az oratórium a jeruzsálemi bevonulással kezdıdik. A hozsannát Júdás sza-
vai szakítják meg, aki Jézus földi hatalomátvételét várja. Mikor látja, hogy
nem a földi királyságot akarja felépíteni, és megtudja, hogy a fıpapság poli-
tikai okok miatt el akarja Jézust távolítani, felkészül az árulásra.

Jézus, tudva, a vég elérkezett, félrevonul imádkozni, hogy felkészüljön a
szenvedésre és kereszthalálára. Pilátus, aki tisztában volt a Jézus ártatlan-
ságával, megpróbálja ıt a nép haragjától megmenteni, de a fıpapok által
feltüzelt nép Jézus vérét magára vállalva halálát kéri. „Elindult most az
áldozat”, Jézus elindult felfelé a kereszthalál hegyére.

A tanítványok értetlenkedése és szomorúsága hangzik fel egy-egy dalban:
„Ó emberek, mit tettetek, megöltétek az Életet!” és „Hova lett a láng, hova
tőnt a fény…” A megváltásról szóló tanítás „Állj föl testvérem, szabad vagy
végre” hangjai után emlékeztetnek a szavak, hogy mindnyájunknak követ-
nünk kell Jézus példáját. Meg kell vívnunk saját harcunkat, de nem kard-
dal, hanem szeretettel.

A darab végén felhangzik a feltámadás húsvéti örömét sugárzó alleluja.

Ichnád Sándor

„Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrıl éne-
kelni jó; hiszen ıt dicsérni gyönyörőséges és
illendı dolog!        147.
Zsoltár



Különleges alkalmainkKülönleges alkalmainkKülönleges alkalmainkKülönleges alkalmaink

MárciusMárciusMárciusMárcius

23. vasárnap 10.00 Úrvacsorás Húsvéti istentisztelet
24.hétfı 10:00 Úrvacsorás Húsvéti istentisztelet
25. kedd kirándulás Mogyoróhegyre (ld. késıbb)

19.00 Budafoki Esték - A Biblia keletkezése
Elıadó: Németh Pál

28-30 konfirmandus hétvége
19. szombat 18.00 zsoltáros istentisztelet (vespera)

ÁprilisÁprilisÁprilisÁprilis

12. szombat 18.00 Malik Gábor - Sillye Jenı:
Értem is meghalt a kereszten. Oratórium.
elıadja a Pestújhelyi Keresztelı Sent János
plébánia ifjúsági kórusa

13. vasárnap 10.00 az istentisztelet keretében bemutatkozik
a református vakmisszió

19. szombat 15.30 nıi teadélután
20. vasárnap 15.00 vasárnapi iskolai munkatársak megbeszélése
27. vasárnap 17.00 Borsányi Márton csembaló estje

MájusMájusMájusMájus

3. szombat 18.00 zsoltáros istentisztelet (vespera)
9. péntek 21.00-5.00 virrasztás
10. szombat 17.00 konfirmációs vizsga
11. vasárnap 10.00 úrvacsorás pünkösdi istentisztelet
12. hétfı 10.00 úrvacsorás pünkösdi istentisztelet, konfirmáció
17. szombat   9.00 hittanos családi nap

Rendszeres gyülekezeti alkalmak

Vasárnap:

  9.00 Kórus
10.00 Istentisztelet, minden hónap első vasárnapján úrvacsora,

minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség
16.00 Gimifi
18.00 Házi kör

Kedd

  9.00 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
Péntek

18.30 Konfirmációs óra
19.00 Dániel ifi

Szombat

10.00 Konfirmációs óra
18.00 Ézsaiás ifi

Budapest-Budafoki Református Egyházközség
1221 Budapest, Demjén István u. 2.

Telefon: 229 2278
E-levél: eklezsia.budafok@freemail.hu

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

Hitoktató: Becker Norbert
Diakónus: Szabó Kata

Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu/


