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Lélek és teljességLélek és teljességLélek és teljességLélek és teljesség

Egy óvodás gyermek rajza van elıttem. József álmait rajzolta meg.
A kép felsı harmadában ott vannak a fejüket meghajtó búzakalászok, kö-
zépen a fejét egyenesen tartó kalásszal. A kép alsó felében egy ellipszis
alakú részben a Nap, a Hold és a csillagok, közöttük József a cifra ruhában
mosolyog. Egyetlen képben az egész. Utoljára kisgyermekként láttunk így.
Ösztönösen, természetes módon tudtunk valamit az egészrıl, miközben
kicsik voltunk, a részletek világa volt a mienk. Az asztalból a lábát láttuk,
a felnıtteknek akkor néztünk a szemébe, ha lehajolt, leereszkedett, mégis
többet hordoztunk magunkban, mint amit értettünk. A rajzaink óvodás
korunkból kifejezték ezt, de azok már régen elvesztek.

Azóta nagyon sokat tanultunk és tapasztaltunk, és a világ dara-
bokra esett szét. Gondoskodott errıl az iskola, a felnıtt világlátás átvétele.
Ezt a rajzot nézve értem meg Jézus szavait: „Ha meg nem tértek és olya-
nok nem lesztek, mint e kis gyermekek, nem mentek be a mennyeknek
országába” Mi a mennyeknek országa? A teljesség. Hogyan találnánk meg,
ha csak a töredékeset ismerjük. Nem áll össze a kép, nem találjuk az
irányt. Hogyan is fordulhatnánk meg az úton (megtérnénk), ha nem tu-
dunk az egészre nézve viszonyítani. Csak rövid távokra látunk, mint a
sőrő erdıben. Jeleket keresve lehetne tájékozódni, de nincs két egyforma
jel. Bele kellene illeszteni a különbözı jeleket az egészbe, akkor már vilá-
gos lenne, hogy hol vagyunk. Teljesedjetek be Szent Lélekkel (teljetek
meg), mondja az Írás. Sürgetı parancs ez, Isten életparancsa, amikor
rémisztı sebességgel eltörik az utolsó egész is („Minden egész eltörött”,

Ady). Hogyan történhetik meg ez velünk?  „Az İ teljességébıl kaptunk
kegyelmet kegyelemre”(János ev.1.16.).

Ezen a pünkösdön is a kegyelmes Isten várja, hogy kérjünk Tıle.
Csak a kezünket és a szívünket kell megüresíteni. Amíg tele van a saját
kincseinkkel, lomjainkkal, görcseinkkel, addig hiába álmodozunk a
teljességrıl, igazi életrıl, békességrıl, egyensúlyról, kreatív létrıl, lelki
erıtartalékról, „Lélek-jelenlétrıl”. Legyen a pünkösd a teremtı, újjászülı
Szentlélek kiáradásának ünnepe.

Nagy Péter

„Hála az Istennek„Hála az Istennek„Hála az Istennek„Hála az Istennek, …!”, …!”, …!”, …!”
(gondnoki beszámoló))))

Róma 7, Róma 7, Róma 7, Róma 7, 24-25 24-25 24-25 24-25  „Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebbıl  a halálra
ítélt testbıl?

Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!”

A mostani beszámolóban a Húsvét és a Pünkösd közötti gyülekezeti ese-
ményeket tekintem át. A közel két hónap során saját magam is több, ki-
sebb-nagyobb, látásomat és járásomat érintı problémával küszködtem és
jónéhány ismerısöm is hosszabb-rövidebb ideig az orvosokra szorult. Fel-
fel ötlött bennem, hogy mennyire illékonyak testünk mégoly
kézenfekvınek gondolt funkciói is. Ezek az alkalmak viszont ugyanakkor
esélyt adnak a Pünkösd ajándékának, a Lélek kiáradásának a be- és elfo-
gadására is. Éljünk vele, amíg lehet!

A húsvéti ünnepek utáni hétvégén, március 28-30-án lelkészeink vezeté-
sével a tinédzser konfirmandusok konfirmandusok konfirmandusok konfirmandusok lelki hétvégén vettek részt Vácott. Má-
jus 9-én volt a konfirmandus vizsga, amin megbizonyosodhattunk arról,
hogy a mintegy másfél év alatt sokat tanultak Nagy Péter lelkészünktıl.
Ünnepélyes fogadalomtételük a pünkösd hétfıi istentisztelet keretében
lesz.

Vicces idıpontban, április 1-én, de komoly szándékkal adtuk be az önkor-
mányzathoz az idén szeptember 6-7-re tervezett Budafoki Pezsgı és Bor-
fesztivál keretében hagyománnyá vált missziós alkalmunk, a SzılıskertSzılıskertSzılıskertSzılıskert
GyermeksátorGyermeksátorGyermeksátorGyermeksátor pályázatát. Ezúton is várjuk a munkatársak jelentkezését
és kérjük, hogy céladakozással is gondoljunk erre az alkalomra.



Április 5-6-án cserkészcserkészcserkészcserkészcsapatunk vezetıi Nagy Péter lelkészünkkel együtt
közösségépítı hétvégénközösségépítı hétvégénközösségépítı hétvégénközösségépítı hétvégén vettek részt. A lelki alkalmak mellett megvalósult
a szervezeti és lelki továbblépés irányainak kijelölése is. A cserkészcsapat
tagjai fogadalmukat az április 27-i istentisztelet keretében erısítették
meg.

Április 12-én Szabados László szervezésében került sor Sillye Jenı húsvéti
rock-oratóriumrock-oratóriumrock-oratóriumrock-oratóriumának elıadására a pestújhelyi római katolikus ifjúsági ze-
nekar szolgálatával. Az alkalom egyben a Becker Norbert vezetésével folyó
szegény- és gyermekmisszió adományozási estje is volt. Másnap Szabó
Zoltán lelkipásztor vezetésével a Református VakmisszióReformátus VakmisszióReformátus VakmisszióReformátus Vakmisszió munkatársai
látogattak hozzánk és tettek bizonyságot szolgálatukról. Az istentiszteletet
követı szeretetvendégségre a baba-mama kör tagjai készítették a harapni-
valót.

Április 19-én délelıtt a Théma Egyesület tanulmányi napThéma Egyesület tanulmányi napThéma Egyesület tanulmányi napThéma Egyesület tanulmányi napját láttuk vendé-
gül a gyülekezeti teremben (vezetı lelkészünk az egyesület elnöke), ahol
egyházunk intézményeinek mőködésérıl hallhattunk érdekfeszítı
elıadásokat. Különösen Bellai Zoltán lelkésznek a kaposvári református
intézményrendszer kiépülésérıl és mőködésérıl tartott elıadása volt meg-
ragadó. Délután pedig a már hagyományosnak mondható nıi délután nıi délután nıi délután nıi délután ke-
rült sorra. A megterített asztalok mellett jól megfért az áhítat, a kreatív
munka (Zsuzska lányom szépen díszített vászontáskával jött haza) és a
süti melletti társalgás.

Április 21-én hétfın, rendhagyó presbiteri győlés keretében tartotta a Bu-
dapest-déli egyházmegye képviseletében az ún. kanonika vizitációkanonika vizitációkanonika vizitációkanonika vizitációt Cseri
Kálmán pasaréti lelkész és Somogyi István kelenföldi gondnok testvérünk.
Ennek során áttekintették a gyülekezet elmúlt évi életét a presbitérium-
mal és a jelen lévı gyülekezeti tagokkal együtt. Isten iránti hálával álla-
píthattuk meg, hogy lelkiekben és anyagiakban egyaránt sokat gyarapo-
dott a gyülekezet. Reméljük, hogy a jövı évi vizitáción is hasonló hálaadás-
ra kerülhet sor. A felújításokfelújításokfelújításokfelújításokat idén is szeretnénk folytatni. Az idei fı célok
közé tartozik a templom hangosításának megújítása, a nagyon rossz álla-
potban 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 kijavítani.
Köszönjük a szerdai nyugdíjas bibliaóra tagjainak, hogy adományaikkal
már lehetıvé is tették a gyülekezeti konyha külsı ajtajának cseréjét, Fehér
István presbiternek pedig az ajtó beszerelését. Kérjük, hogy a testvérek
céladománycéladománycéladománycéladományaikkal továbbra is támogassák templomunk szépítését.

Ismételten jeleznünk kell, hogy a közüzemi díjak emelkedése, a hitoktatói
óradíjak csökkenése és a diakóniát támogató személygépkocsi üzemelteté-
se néhány olyan fıbb tétel, melyek az idei költségvetésben különösen
hangsúlyossá teszik az egyházfenntartói járulékegyházfenntartói járulékegyházfenntartói járulékegyházfenntartói járulékok jelentıs növekedését.
Kérjük, hogy ki-ki lehetıségei szerint hozza meg ezeket az áldozatokat és
bátorítson erre másokat is. Egyházunk gazdasági törvénye szerint az
ajánlott minimál összeg a jövedelem 1%-a.

A zsoltáros istentiszteletzsoltáros istentiszteletzsoltáros istentiszteletzsoltáros istentisztelet (vespera) kétszer is rendhagyó idıpontban, már-
cius 29-én és május 10-én került sorra. 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, a
nyári szünet elıtti utolsó szolgálat szintén csúszik, május 31-énmájus 31-énmájus 31-énmájus 31-én lesz.

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, iszlám kutató, a Budapesti Gazdasági
Fıiskola arab oktatója március 25-én „A Biblia születése” témakörében
szólt hozzánk színesen és beszélgetésre késztetıen. Április 20-án Csernus
Mariann színmővésznı, a Nemzeti Színház örökös tagja magával ragadó
lendülettel szólt életérıl és a Károli Bibliával való találkozásáról. A
mővésznı idén lesz 80 éves, élettapasztalata sokunknak emlékezetes ma-
rad. Május 16-án még megtekinthetı a Károli-Biblia Károli-Biblia Károli-Biblia Károli-Biblia elıadása a Magyar
Színházban. Május 20-án pedig Személyes döntéseink és a BibliaSzemélyes döntéseink és a BibliaSzemélyes döntéseink és a BibliaSzemélyes döntéseink és a Biblia címmel
könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésre kerül sor Nemes Ödön, je-
zsuita szerzetessel, lelki-gondozóval és Naszádi Krisztina riporterrel.
Errıl az alkalomról a Hírlevélben további részletek is találhatók. A Buda-
foki esték a nyári szünet után folytatódik majd.

Kérjük, hogy gyülekezetünk tagjain kívül más érdeklıdıket is hívjunk-
hozzunk magunkkal erre az esemény-sorozatra. Elıre is köszönjük, hogy a
nyári hittantáborokathittantáborokathittantáborokathittantáborokat ki-ki imádságban hordozza.

Ne felejtsük el az adóbevallásokadóbevallásokadóbevallásokadóbevallások május 20-i határidejét! Kérjük, hogy 1%-
unkat a Magyarországi Református Egyház (kód: 0066) és a Budafoki Re-
formátus Keresztény Alapítvány (adószám: 18053931-1-43) számára
ajánljuk fel és másokat is erre buzdítsunk. A közegyháznak juttatott ösz-
szeg az intézményei fenntartásán túlmenıen a gyülekezetek rendkívüli
kiadásait (pl. a mi tetıfelújításunkat, óvodánk indítását/bıvítését) fedezi,



saját alapítványunk pedig gyülekezetünk és óvodánk szolgálatát támogat-
ja.

Végül egy emlék-alkalomra hívom a testvéreket. Édesapám, néhai Németh
Géza református lelkész idén lenne 75 éves. Ebbıl az alkalomból május 31-
én délelıtt az általa alapított Reménység Szigetén (1106 Budapest, Gyógy-
szergyári út 3) a keresztyén egységrıl lesz konferencia, délután pedig a
szüleink emlékét megidézı könyvnek lesz a bemutatója a Ráday Kollégium
dísztermében.

A presbitérium nevében mindenkinek a Szentlélek gyümölcseinek napon-
kénti átélését kívánom. Beszámolómat a Biblia Évének a Református Bib-
liaolvasó Kalauz szerinti egyik pünkösdi igéjével zárom:

Róma 8, 19-21Róma 8, 19-21Róma 8, 19-21Róma 8, 19-21 „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha
Isten Lelke lakik bennetek.”

Budafok, 2008. május 10. Testvéri köszöntéssel,
Németh Géza

gondnok

Szabadság, öröm és szeretet egy kötetbenSzabadság, öröm és szeretet egy kötetbenSzabadság, öröm és szeretet egy kötetbenSzabadság, öröm és szeretet egy kötetben

A Szent István könyvhétre (május 19-24 a Ferenciek terén) jelenik meg
Naszádi Kriszta interjúkötete Nemes Ödön jezsuita atyával „Szabadon,
örömmel, szeretettel” címmel. Gyülekezetünkben május 20-án beszélget-
hetünk a szerzıkkel.

Gyülekeztünk tagja, Naszádi Kriszta így mesél a könyv elkészültérıl:

 – İszintén bevallom, hogy ökumené ide vagy oda, mint református
kételkedı szívvel indultam el az elsı interjúra, hogy riportermagnóval
felszerelkezve meghallgassak egy jezsuitát. Mert az azért a zsigereimben
van, hogy az én hitvalló ıseim és az ı rendalapítója nem pendültek éppen
egy húron. De az elıítéleteimnél erısebb volt a kíváncsiságom azok iránt a
nézetek iránt, amelyekbıl morzsákat megismertem korábbi találkozásaink
során.



Az idıs szerzetes, aki negyven évet töltött Japánban misszionáriusként,
üdítıen gyakorlatias, a mindennapokban hasznosítható, felszabadító néze-
teket vall életünk alapvetı kérdéseirıl: a kapcsolatainkról, az
érzelmeinkrıl, a félelmeinkrıl, a társadalomban betöltött szerepünkrıl, a
szenvedésrıl és az elmúlásról.

Nyolcvankét évesen azt tudja mondani: „Sohasem tettem semmit pusztán
kötelességbıl.” Elmeséli, hogyan döbbent rá, hogy értékeket csak szabad
légkörben lehet továbbadni, és egész életünk értelme, hogy szabadságban
éljük meg a kapcsolatainkat, a hitünket  és végezzük a hivatásunkat. Rák-
betegsége kapcsán beszél a szenvedés és a kiszolgáltatottság értékérıl is.
Saját példáin keresztül figyelmeztet arra, hogy meg kell tanulni elhagyni a
biztonságosnak tőnı, jól kitaposott utakat, hogy megragadhassuk az élet
új lehetıségeit. A társadalmi szerepvállalás kérdéskörében Jézustól veszi a
példát: hogyan lehet az igazságtalanságok ellen szimbolikus cselekedetek-
kel küzdeni és Isten országát építeni az emberek között. A könyv végén
pedig az öregedés során átélt tapasztalatait veszi számba: hogyan tud
mindent önként, hálásan visszaadni a Teremtınek.

***
A könyv hátlapján Bagdy Emıke és Kopp Mária professzorasszonyok
ajánlását olvashatjuk:

Kalandos, fordulatokban bıvelkedı, szinte vakmerı életbátorsággal megélt
sors tárul fel elıttünk Nemes Ödön, a 82 évesen is örök fiatal jezsuita szer-
zetes vallomásaiból. Hol vagyunk „otthon” a világban? Mit jelent a szabad-

ság az emberi léleknek? Nemes Ödön a legfontosabbra tanít minket: csak
Istenbe vetett hittel, „szabadon, örömmel és szeretettel” érdemes élni.

(Bagdy Emıke)

„Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sújt és szeret:
Tüzes, gyors szíveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.” (Ady Endre) – A szenvedéstıl, az öregedéstıl, a
haláltól kiszolgáltatottságként retteg korunk embere. Nemes Ödön atya
ezzel szemben egy gazdag életút után egyre nagyobb szabadságként éli
meg azt is, hogy képes elengedni mindent. Közeledik a hegycsúcshoz, ahol
az ég a földdel összeér. Mára már lassabbak a lépései, de éppen ezért felfe-
dezheti maga körül az egész látóhatárt, és jeleket hagyhat az utána
jövıknek, hogy el ne tévedjenek. (Kopp Mária)

RRRREFORMÁTUS EFORMÁTUS EFORMÁTUS EFORMÁTUS HHHHITTANOS ITTANOS ITTANOS ITTANOS CCCCSALÁDI SALÁDI SALÁDI SALÁDI NNNNAPAPAPAP
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Kedves Hittanosok, Szülık és Érdeklıdık!
Szeretettel hívunk és várunk kicsiket és nagyokat a hittanos családi napra, hogy
együtt töltsük ezt a napot a Budafoki Református Templomban. (1221 Budapest
Demjén István utca 2.)
Reggel 9.30-kor áhítattal kezdjük, és délután 16.00-kor áhítattal fejezzük be a
napot.
Délelıtt a gyermekeknek csoportos hittanverseny lesz Pál apostol életébıl,
közben a szülık ismerkedı beszélgetésen és fızıversenyen (több szülı készíthet
egy bográcsot. Hozzávalókról: alapanyagok és eszközök nekik kell gondoskodni)
vehetnek részt.
Ebédre elfogyasztjuk az elkészült versenymunkákat.
Ebéd után pingpong verseny, focibajnokság, íjászkodás és aszfaltrajz verseny lesz.

Elızetes jelentkezésre mindenképpen szükség van, mivel a létszámot tudnunk
kell, ezért kérjük minden családtól, hogy jelezzék, hány fı vesz részt ezen a napon.
Jelentkezni lehet a hitoktatóknál telefonon.Jelentkezni lehet a hitoktatóknál telefonon.Jelentkezni lehet a hitoktatóknál telefonon.Jelentkezni lehet a hitoktatóknál telefonon.
Becker Norbert Becker Norbert Becker Norbert Becker Norbert Gyula  06 30Gyula  06 30Gyula  06 30Gyula  06 30 526 80 10 526 80 10 526 80 10 526 80 10
Papp-Tóth Papp-Tóth Papp-Tóth Papp-Tóth Viola  06 30Viola  06 30Viola  06 30Viola  06 30 520 73 02 520 73 02 520 73 02 520 73 02
Jelentkezési határidı: május 15. csütörtök 15 óra!Jelentkezési határidı: május 15. csütörtök 15 óra!Jelentkezési határidı: május 15. csütörtök 15 óra!Jelentkezési határidı: május 15. csütörtök 15 óra!
Jelentkezéskor nevezni lehet a családi fızıversenyre, a hittanversenyre, a ping-
pong versenyre, a focibajnokságra, az íjászkodásra és az aszfaltrajz versenyre.
A hittanverseny témája: Apostolok Cselekedetei 9. rész 1-30A hittanverseny témája: Apostolok Cselekedetei 9. rész 1-30A hittanverseny témája: Apostolok Cselekedetei 9. rész 1-30A hittanverseny témája: Apostolok Cselekedetei 9. rész 1-30.; 13. rész 1-3.; 14. rész.; 13. rész 1-3.; 14. rész.; 13. rész 1-3.; 14. rész.; 13. rész 1-3.; 14. rész
8-28.; 16. rész 11-40.; 27. rész 1-44. és 28. rész 1-10.8-28.; 16. rész 11-40.; 27. rész 1-44. és 28. rész 1-10.8-28.; 16. rész 11-40.; 27. rész 1-44. és 28. rész 1-10.8-28.; 16. rész 11-40.; 27. rész 1-44. és 28. rész 1-10.



Rajzpályázat gyermekeknek és fiataloknakRajzpályázat gyermekeknek és fiataloknakRajzpályázat gyermekeknek és fiataloknakRajzpályázat gyermekeknek és fiataloknak
a Biblia Éve alkalmábóla Biblia Éve alkalmábóla Biblia Éve alkalmábóla Biblia Éve alkalmából

A Budapest-Budafoki Református Egyházközség
rajzpályázatot hirdet három korcsoportbanrajzpályázatot hirdet három korcsoportbanrajzpályázatot hirdet három korcsoportbanrajzpályázatot hirdet három korcsoportban

- óvodásoknak,
- alsó tagozatos,
- felsı tagozatos vagy középiskolás diákoknak.

A pályázat témája kapcsolódhatA pályázat témája kapcsolódhatA pályázat témája kapcsolódhatA pályázat témája kapcsolódhat
    - a Bibliából megismert történetekhez,
- a hittanórákon hallottakhoz.

Nevezési feltételekNevezési feltételekNevezési feltételekNevezési feltételek
A rajzok vagy festmények tetszıleges technikával készülhet-

nek (grafit, szén vagy tusrajz, olajpasztell, porpasztell, tempera, akvarell, stb.). A4
vagy A3-as méretben. Semleges színő, legalább 5 cm széles paszpartuban kérjük

beadni.
Egy pályázó több munkát is beadhat.

A pályázat benyújtásának módjaA pályázat benyújtásának módjaA pályázat benyújtásának módjaA pályázat benyújtásának módja
A pályázat jeligés, a nevetek helyett a jeligét írjátok a rajzok hátára. A neveteket,
osztályotokat, telefonszámotokat és címeteket tartalmazó lezárt borítékra a jelige
kerüljön, amit a rajzokkal együtt kell beadni a gyülekezet lelkészi hivatalában.

1221. Bp. Demjén István –korábban Kárpitos- u.2.

Beadási határidıBeadási határidıBeadási határidıBeadási határidı
2008. június 1. vasárnap 18 óra2008. június 1. vasárnap 18 óra2008. június 1. vasárnap 18 óra2008. június 1. vasárnap 18 óra

A rajzokat mővésztanárokból álló zsüri értékeli.

A diákok korcsoportoként értékes tárgyjutalmat kapnak.

Az ünnepélyes eredményhirdetésünnepélyes eredményhirdetésünnepélyes eredményhirdetésünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra 2008. június 8-án 10 órakor a
hittanos évzáró istentisztelet keretében kerül sor. A legjobb pályamunkákból ren-
dezett kiállítás megtekinthetı lesz a gyülekezeti teremben. Az alkalomra szeretet-

tel várunk minden pályázót családjával és tanárával együtt.

2007. május 4.
a Budapest-Budafoki Református Egyházközség Presbitériuma

Különleges alkalmainkKülönleges alkalmainkKülönleges alkalmainkKülönleges alkalmaink

Május

11. vasárnap 10.00 úrvacsorás pünkösdi istentisztelet
12. hétfő 10.00 úrvacsorás pünkösdi istentisztelet, konfirmáció
17. szombat 9.00- 17.00 hittanos családi nap
20. kedd 18.00 Budafoki esték: Szabadon, örömmel, szeretettel

Nemes Ödön jezsuita szerzetessel beszélget
Naszádi Krisztina

30. péntek 16.30 Halacska református óvoda évzáró istentisztelet

Június
8 vasárnap 10.00 tanévzárózáró istentisztelet, rajzpályázat eredményhirdetés
16-21. Gyülekezeti hittantábor Balatonfenyvesen

Július
5. szombat 16.00  Diakónusunk, Szabó Kata és Juhász Balázs esküvője

7-17. Cserkésztábor

Szeptember

6-7, szombat, vasárnap Szőlőskert gyermeksátor

Meghívó
Németh Géza születésének

75. évfordulóján 2008. május 31-én, szombaton tartandó
emlékkonferenciára

Program:
Első rész
Téma: Keresztény testvériség múltban,
jelenben és jövőben
Helyszín: Reménység Szigete
(1106 Budapest, Gyógyszergyári út 3.)

Előadók:
Dr. Zalatnay István(Erdélyi Gyülekezet)
Dr. Szűcs Ferenc rektor (KGRE)
Dr. Bíró László rk. püspök, rektor
Gáncs Péter ev. püspök



Rendszeres gyülekezeti alkalmakRendszeres gyülekezeti alkalmakRendszeres gyülekezeti alkalmakRendszeres gyülekezeti alkalmak

Vasárnap:
  9.00 Kórus
10.00 Istentisztelet, minden hónap elsı 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 Nıi 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/


