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„Imádkozzatok és buzgón kérjetek…”

Megmosolyogtató emlékeim közé tartozott a missziótörténet
egyik fejezete. A belmisszió kezdetének idején az angol nyelvterületen
alakult meg a Testvéri Imaharcosok Szövetsége. Vizsgára készülve tré-
fálkozva emlegettük ezt a naivnak tűnő elnevezést. Ma már nem tréfál-
kozom rajta, hanem tisztelettel gondolok azokra a nőkre és férfiakra,
akik felvállalták a misszió lelki-szellemi hordozását, és meg nem lankadó
módon, odaszánt (harcos) élettel folytatták az imádkozást. Imaköröket
hoztak létre és világosan látták, hogy semmilyen igaz ügyet nem lehet
képviselni, sem megvalósítani imádság nélkül. Jézus világos szavakkal
és mégis hatalmasan biztat bennünket: „Kérjetek és adatik nektek, zör-
gessetek és megnyittatik nektek.  Mert aki kér, mind kap, aki keres talál,
és a zörgetőnek megnyittatik.”(Máté 7.r. 7-8.v.)

Van  e  valami  sorrendiség,  feltétel  az  imádkozásban?  Azt  gon-
dolom, hogy Jézus semmiféle feltételt nem szabott. Tanácsot ad, ami-
kor a Miatyánkot tanítja és eligazít az Isten Országa szeretetrendjében:
„…keressétek először az Ő országát és igazságát és ezek is mind ráadá-
sul megadatnak nektek.” (Máté 6.r. 32.v.) Az alábbiakban egy javasla-
tot teszünk arra, hogy a gyülekezet vállalja fel ezt a szolgálatot. Szeret-
nénk olyan keretet létrehozni, amit meg is tudunk tölteni tartalommal.
Javaslatunk a következő: havonta egy alkalommal istentisztelet után a
gyülekezeti teremben kis csoportokban egy-egy asztal körül imádkoz-

zunk az iskoláért. Ez egy plusz fél órát jelent. Az első alkalom 26-án, böjt
első napján lesz. Ugyanakkor arra kérjük valamennyi kis csoportot, házi
csoportot, bibliakört, hogy minden alkalommal imádkozzanak az okta-
tás ügyéért. (Ebbe  belefoglaltatik az óvoda és az iskola is). Éljünk hála-
adással az imádság ajándékával.

Nagy Péter

Felhívás!

Kedves Testvérünk!

Imaközösségre hívunk mindenkit, aki az oktatás ügyét ilyen módon is
szívén viseli. Február 26-án istentisztelet után a gyülekezeti teremben
találkozunk, asztalonként kiscsoportokban imádkozva.

Ajánlott imatémák:

- hálaadás az indulásért,  az óvodáért, amelynek folytatása lesz,

- kérés az iskola lelkiségének kialakulásáért, az anyagi feltételekért, a
gyülekezet és iskola szeretetteljes kapcsolatáért, bátorságért és
egymás elfogadásáért, mindenek előtt Isten áldásáért, a missziói
lehetőségek helyes megvalósításáért, a személyi kérdések bölcs
kezeléséért, az iskola értékeinek és az egyház kincseinek pozitív ösz-
szekapcsolásáért.

Ugyancsak kérjük a gyülekezet valamennyi kisközösségét,
hogy a rendszeres alkalmaikon minden esetben iktassák be az ima-
közösségükbe az oktatásért való könyörgést.

Isten áldásával
Gyülekezet vezetősége



Útra kelés az Új Utak Évében
(gondnoki beszámoló)

Példabeszédek 3, 5-6
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”

A Családok Éve során sokat hallhattunk arról, mennyire meghatározó
minden ember életében a kisgyermekkora. Életre szóló ajándékokat
és/vagy sebeket kaphatunk gyermekként és adhatunk szülőként. Eköz-
ben óhatatlanul  tévedünk  is.  De ha figyelünk  Isten  igéjére,  akkor  min-
den emberi gyengeségünk ellenére eljuthatunk a helyes ösvényre. Ez
határozta meg a Halacska Református Óvoda elindítását és azt remél-
jük, hogy így indul idén ősszel a Rózsakerti Demjén István Református
Általános Iskola élete is. December 22-én benyújtottuk az Oktatási Hiva-
talhoz működési engedély kérelmünket. Kérem olvasóinkat – különösen
a gyerekeket és a szülőket – hogy ne külső szemlélőként, hanem tevé-
keny résztvevőként (legalább imádságban) vegyenek részt a készülő-
désben. Az elmúlt időszakban sok bátorítást és segítséget kaptunk mind
gyülekezetünk tagjaitól, mind az iskola munkatársaitól.

Annak érdekében, hogy a Budafok központjában vagy a Rózsavölgy-
ben lakók is könnyebben eljussanak az iskolába „SulibaBusz” járat indí-
tását tervezzük reggelenként a Halacska óvoda elől. Éljünk azzal a ki-
váltsággal, hogy Buda déli részén indul el a második reformá-
tus/protestáns iskola! A katolikus iskolákkal eddig is ápolt jó kapcsolatot
továbbra is fenn kívánjuk tartani, de az öntudatos református családok
gyermekeinek természetesen a református iskolában van a helyük. Az
iskola ökumenikus nyitottsággal működik, más történelmi felekezetek
részére megfelelő létszám esetén lehetővé tesszük az órarendbe ikta-
tott hitoktatást. Szeretettel várjuk a hit ajándékával még nem rendelke-
ző, de az iránt érdeklődést mutató családok gyermekeit is. Kérjük, hogy
mind az óvodába, mind az iskolába minél hamarabb jelentkezzenek,
hogy lássuk a lehetőségeinket időben.

Az  új  presbitérium és  a  munkatársak  első évtervező hétvégéjét  január
13-15-én Berekfürdőn tartottuk. Dr. Kálmán Attila (egyházunk zsinatának
volt  presbiteri  elnöke,  a  pápai  és  a  tatai  református  gimnáziumok volt
igazgatója) tartott gondolatébresztő előadást, amit kiscsoportban dol-
goztunk fel.  Az iskola vezetői  is  csatlakoztak hozzánk,  hogy együtt  dol-
gozzuk ki a 30 éves pedagógiai hagyományuk egyidejű folytatásának
és megújításának programját. Köszönöm minden résztvevőnek a fe-
gyelmezett és odaadó hozzáállást. Egyben láthattuk, hogy nagyon jó
lehetőségeket nyújt a berekfürdői Megbékélés Háza a nyárra tervezett
Gyülekezeti nagytábor számára is!

Az iskola életének előkészítése jegyében hívtuk meg dr. Kálmán Attilát,
hogy a gyülekezet, az iskolai munkatársak és a szülők szélesebb köré-
nek is mondja el a Budafoki esték keretében február 21-én, kedden
este 18 órakor azt, hogy a református iskola hogyan adhat választ a
XXI. század első felének kérdéseire. Mindenkit szeretettel hívunk és vá-
runk  erre  az  alkalomra.  Szombatonként  az  iskola  játszóházat  tart,  ahol
meg lehet ismerkedni a leendő elsős tanítókkal is.

A zsoltáros istentisztelet (vespera) Papp Anette szervezőmunkájának
köszönhetően idén is minden hónap elején megtartásra kerül zene-
akadémiai képzettséggel rendelkező közreműködőkkel úrvacsorai elő-
készítő alkalomként. Legközelebb március 3-án kerül sorra.

A tervezett éves programot mellékeljük. Szeretettel várunk javaslatokat
a Budafoki Esték programjára!

Egyházunk gazdasági törvénye szerint az egyházfenntartási járulék
(nem adó!!!) ajánlott minimál összege a jövedelem 1%-a. Köszönjük,
hogy a testvérek anyagilag is hordozzák gyülekezetünket. Kérjük, hogy
ha csak lehet, ezt havi rendszeres utalással tegyék. Kérem, hogy aki az
elmúlt öt évben nem töltött ki adatlapot, pótolja ezt. A pénztárosi asz-
talnál találhatók példányok. Egyben kérjük, hogy adójuk 1-1%-ával tá-
mogassák a Magyarországi Református Egyházat és a Budafoki Refor-
mátus  Keresztény  Alapítványt.  Ez  a  támogatás  segít  abban,  hogy  a



nyári táborokat és az iskolaindítás, valamint az óvoda rendkívüli költsé-
geit fedezni tudjuk.

Költségvetésünk jelentős részét (kb. 12% -át) teszi ki az idős és a fogya-
tékos testvéreink segítését végző diakónusunk főállású foglalkoztatása.
Köszönöm azok odaszánását, akik a havi rendszerességű diakóniai tá-
mogatók közé tartoznak és kérem, hogy aki csak teheti, csatlakozzon
ehhez a körhöz. Jelentkezni Fórizs István presbiternél lehet
(forizs@geokemia.hu)..

Istennek hála, hogy a jelentős, időnként több százezer forint elmaradás
ellenére a 2011-es évet csak mintegy 200eFt veszteséggel zártuk. Azon-
ban  idén  több  jelentős  kiadásra  számíthatunk,  ezért  kérjük,  hogy  ki-ki
lehetőségeihez mérten, havi rendszerességgel vállalja az anyagiakban
megnyilvánuló hálaáldozatot.

Ismételten kérem, hogy a 2012-es naptárba írjuk be, hogy a gyülekezeti
nyári tábor 2012. július 23-28. között lesz Berekfürdőn, a Megbékélés
háza konferencia központban.

Többen felemlítették a mondást: „Járt utat járatlanért el ne hagyj!”.
Idén, mint korábban már oly sokszor, gyülekezetünk közössége új utakat
kell találjon. Ez akkor sikerülhet, ha igaz ránk, hogy tudjuk az alábbi Ige
igazságát:

Példabeszédek 3, 17
„Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség.”

Budafok, 2011. február 17.

Testvéri köszöntéssel,

Németh Géza gondnok

Munkatársi hétvége Berekfürdőn

Új utakat kerestünk a januárban Berekfürdőn megtartott munka-
társi hétvégén. Az „Új utak” a hétvége és egyben a gyülekezet 2012.
évi  mottója  is.  Az  elmúlt  mozgalmas  év  után,  annak  az  élményeit,  ta-
pasztalatait összegezve jöttünk össze megtervezni a 2012. év gyüleke-
zeti alkalmait, rendezvényeit.

Péntek este értékeltük, összegeztük az elmúlt év eseményeit,
amihez nagyon jó alapot adott a Pálffy Szabolcs által összeállított ké-
pes összefoglaló. A presbiterválasztás miatt az este valamennyire ismer-
kedő est is volt: mind a választott, mind a meghívott résztvevő között
többen most vettek először részt ezen a hétvégén. Az ismerkedést segí-
tette, hogy mindenkinek le kellett azt írnia: az elmúlt évben miért hálás,
melyik programra emlékezik a legszívesebben és milyen imatémát
ajánl. A válaszokat közös kartonra gyűjtöttük. A kartonokat lefényké-
peztük és már a honlapunkon is meg lehet nézni a válaszokat.

Szombat délelőtt Kálmán Attila tartott két részes előadást, ami-
nek keretében elméleti és gyakorlati összefoglalót adott a szeptember-
ben induló Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola elindí-
tásához. Kálmán Attila a Pápai és Tatai Református Gimnázium igazga-
tója, nyugdíjas államtitkár, oktatott általános iskolától kezdve egyete-
mig. A tanulói tisztelik, a gimnáziumban oktató tanáraival is jó kapcso-
latot épít ki. Mindenki által ismert, hétköznapi nyelven mutatta be az
iskolaalapítás lényegesebb lépéseit. A keresztény iskola jellemzői közül
többek között a következőket emelte ki: nevelés, példamutatás, rend,
felkészülés, kapcsolatépítés, pontosság, családlátogatás, keresztény
légkör. Az iskola alapítása során pedig a következőkről beszélt: az iskola
általános kinézete, nyílt napok, istentiszteletek, minőség, csoportbontás
megoldása, házi versenyek, táncház, zenei hét, kirándulás, iskolai újság,
évkönyv, diáknap, könyvtár, házirend, stb.

Az előadásával nyíltabbá, érthetőbbé vált mindenki számára a
közös, kitűzött célunk.

mailto:forizs@geokemia.hu)


Az ebéd után jól esett mindenkinek a szabadidő. Többen ki-
használtuk a működő meleg vizes strandot, bő egy órát tudtunk a sza-
badban, a párolgó medencében fürödni, kikapcsolódni.

A délutáni megbeszélésen bemutatkozott Csűrös András, az
alapítandó iskola lelkésze. Nagyon örült a felkérésnek. Új feladat lesz a
számára az alakuló iskola hitéletének a megszervezése, a hitoktatás
megtartása. A kötetlen beszélgetés keretében kért és kapott kérdése-
ket is, amelyekre szívesen válaszolt.

Ezután következett  a  2012.  évi  programok összeállítása.  Itt  már
szokás szerint - a sok lehetőség miatt - a dátumokkal volt probléma. Az
elmúlt évek alapján idén is az alkalmak, a rendezvények a megszokott
rendben lesznek.

Az új presbitérium megválasztása miatt új csoportbeosztás is tör-
tént, de itt lényeges, hogy csoportban nem csak választott presbiter,
hanem bárki részt vehet. Fontos, hogy mindenki megtalálja a helyét,
aki aktívabban szeretne részt venni a gyülekezet munkájában.

Az esti kiscsoportos megbeszélések keretében mindenki konkré-
tabban elmondta terveit, benyomásait a következő évi munkáról, majd
ezeket az esti záró plenáris ülésen közösen összegeztük.

Mind a pénteki, mind a szombat esti záró esemény volt a meg-
ható imaközösség. A nagyteremben kis csoportra bontva körben ül-
tünk, gyertyát gyújtottunk, és ebben a meghitt fényben mindenki a
nap eseményei, a feltámadt érzések, az esetleg leírt imatémája alap-
ján szabadon imádkozhatott. Ezt segítette szombaton este Topolánszky
Ákos, aki az imaközösséget rövid prédikációval indította el.
Szintén mindkét este – a kötött rendezvények után – kötetlen beszélge-
tés során ismertük meg jobban egymást.

Vasárnap reggel énekléssel kezdtünk, majd mindenki egyénileg
foglalta össze, mit jelentett neki a hétvége. Az Istentisztelet és az ebéd
után a hétvége sok élményével feltöltődve indultunk haza.

„Az Isten útja tökéletes” Zsolt 18,31.
Szabados László

Milyen jó........

…és gyönyörűséges, ha az atyafiak egyetértésben vannak,
mondja a zsoltáríró. Megtapasztaltuk ennek igazát a Berekfürdőn janu-
ár közepén megtartott munkatársi hétvégén.

Jó az Úr azokhoz, akik várják őt. Vártuk és megtapasztaltuk jó-
ságát. Pontosan és célszerűen volt előkészítve a hétvégi program, így
az együttlét is ütemesen és lendületesen zajlott. Jóságát megtapasztal-
tuk a légkörben, ami az imaközösségekben és csoportos beszélgetése-
ken is uralkodott.

Jóságát még tapasztalhattuk a munkatársak megfiatalodott
összetételében. Boldogság, hogy a többség fiatal, lelkes.  Jóságát is
éreztük abban a két előadásban, amelyet hallhattunk Kálmán Attila
igazgató úrtól, aki pedagógiai módszereibe, életviteli elveibe avatott
be mindnyájunkat. Egész évi programot adott, de ez több évre is elég-
séges lesz.

Új útra indultunk az új évben és új feladatokat kaptunk. Indulás-
kor tanácsos a célokat megismerni, felmérni erőinket.  Ezt kíséreltük
meg együttesen. Hála a jóságos Úrnak, aki az elmúlt időben is ajándé-
kokat adott gyülekezetünknek. Hála a Halacska óvodáért, a sok fiatal
családért, a sok új gyerekért. Jó volt, hogy velünk volt Csilla, ő képvisel-
te a legfiatalabb tagjait a gyülekezetnek.

Az új feladatok között a legígéretesebb  az,  hogy lehet iskolánk.
Ez nagy ajándék és feladat egyszerre. Az Úr hordozott minket nehéz
úton és ez biztatás számunkra az  új év  új feladatára is. Jó volt megis-
merni az iskola igazgatónőjét és tanárait. Megbeszélhettük szeretettel-
jes légkörben a legfontosabb megoldandó problémák egy részét. Sze-
retettel  kell  egyesíteni erőinket, össze kell fognunk az iskola dolgozóival
és a szülőkkel.

A záró istentisztelet és a két nap lélekkel teljes légköre feloldotta
a szorongásokat, félelmeket az új úton való induláshoz.

Bízunk Isten ígéretében, hogy ahol egyetértés van, oda küld ál-
dást az Úr. (133. zsolt.)

Szonthy Erzsébet



Láthatatlan decemberi nap

Decemberben, egy hideg napon busszal, a XXII. kerületi Játék utcai
református templomtól a Népligetbe egy kiállításra! Brrrrr! Ez kész öngyil-
kosság! És egyáltalán mit lehet nézni egy láthatatlan kiállításon?

Ám amikor a bejáratnál megláttam a plakátot és rajta a braille írást,
rájöttem, hogy a vakok világába barangolunk el. A ruhatárban rögtön
kipróbálhattuk a braille írást és letakart szemmel néhány kirakós játékot.
Nem is volt olyan könnyű betalálni a megfelelő lyukba a bábukkal.

Ha akartunk volna, akkor se láttunk volna semmit a következő helyisé-
gekben. Ugyanis le volt kapcsolva a villany, hiszen a vak sem leshet ki
örök sötétsége alól.

Botladoztunk erdőben, tapogatóztunk  vadászházban, dülöngélve cso-
szogtunk végig egy utcán, majd feldöntöttünk egy szobrot egy múze-
umban, csörömpölve botladoztunk át egy konyhán, végül a büfében
összecserélt üdítőinket szorongatva kijutottunk a fényre.

De örülök, hogy én láthatok!
Sípos Luca (Nefelejcs őrs – újonc)

Csapatparancsnoki szolgálat átadása
2012. január 20. és 22.

Nemrég különleges eseménynek lehetett tanúja a gyülekezet,
illetve a 241. Bethlen Gábor cserkész csapat, ugyanis Imreh Márton
elérkezettnek látta az időt arra, hogy átadja a csapatparancsnoki szol-
gálatot. Ez azért történhetett meg, mert Pozsonyi Anna sikeresen elvé-
gezte a segédtiszti cserkész vezető képzőt és Ibu is átadta neki azt a
szükséges többlet tudást, amit ő gyakorlatban sajátított el az évek so-
rán.

A régebbi vezetőkkel még emlékszünk rá amikor 2004 őszén
megtörtént újjáalakult csapatunk első őrségváltása. Én akkor kerültem
a vezetők közé és csak annyit láttam, hogy az évkezdő vezetőségi ösz-
szejövetel alkalmával Pátkay Zsuzsanna megnevezte utódját, majd el is
köszönt tőlünk. Azóta már tudjuk, hogy nem ez a legjobb módja a do-
lognak. Valamennyien tapasztaltuk, ha másból nem, akkor abból, hogy
a 2004-es nyári tábor létszámát csak 2010-ben sikerült újra elérni.

 Ibu már 2005 nyarán a táborparancsnokunk volt és azóta szinte
valamennyi táborunk szervezésében részt vett. Ha a nagyobb csapa-
tokban jellemző 3 éves váltásokat tekintjük, akkor majdnem két ciklust
lehúzott.  A  búcsúztatóját  pénteken  kezdtük  a  csapattal,  ahol  egy  al-
bumot nyújtottunk át neki, az elmúlt évek legvidámabb és legemléke-
zetesebb eseményeit bemutató képekkel, valamint személyes élmé-
nyeket leíró cetlikkel. A legtöbben vezetőnk barátságát, közvetlensé-
gét emelték ki, még azok is, akik most szeptemberben csatlakoztak
hozzánk. Következett egy interjú, ahol a szokásos kérdések – hogy lettél
cserkész, hogy lettél cspk – után bárki rákérdezhetett egyébre is.

Az idő tehát eljött és az utód elvállalta a felkérést. Azt hiszem, a
legrátermettebbet választottuk, egyrészt mert senki más nem tudta az
említett, majdnem két éves képzést tanulmányaival és egyéb elfoglalt-
ságaival összeegyeztetni, ezért 2005 óta más a csapatunkból nem is
indult el ezen az úton. Másrészt, mert Anna az elmúlt évek során a gya-
korlatban próbált ki és teljesített igényesen szinte minden felmerülő ve-
zetőnek való feladatot: volt táborparancsnok, GH főnök, portya vezető
és valamennyi tábori programnapot legalább egyszer megtervezett és
levezetett.

A cél a folyamatos átmenet volt és ennek fényében a vezetők
már múlt év szeptemberében értesültek a változtatásról, átgondolták,
hogy mit  tudnak  és  mit  akarnak  vállalni  a  következő félévben.  Az  őszi
félév pedig Istennek hála igen szépen sikerült! Az szolgálatátadást ezút-
tal ünnepélyesnek, egy istentisztelet keretében képzeltük el. Először Ibu
mondott köszönetet, elmesélte egyik első cserkészélményét, majd egy



cserkész imával hálát adott a szolgálat lehetőségéért. Ezután Anna
átvette a megbízást. Utána a vezetőkkel közösen elmondtuk a másik
cserkészimát. A fenntartó testület vezetése is új felelősre talált. A Né-
meth testvérek édesanyja, Pál Judit édesanyját mutatta be utódjaként.

Szeretnénk ezúttal is köszönetet mondani a vezetők munkájáért,
a gyülekezet támogatásáért és Isten áldását kérjük a további munká-
hoz!

Szabó Máté

A 2012-es év tervezett programjai

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi programokban lehet-
nek változások!

Ezért kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az istentiszteletek után el-
hangzó hirdetéseket, vagy tájékozódjanak a gyülekezet honlapján,
vagy érdeklődjenek a lelkészi iroda telefonszámán.

Időpont Program
Február 21. (kedd)                18.00 Budafoki esték. Előadó Dr. Kálmán Attila

Február 24 (péntek) Óvoda nevelés nélküli munkanap

Február 25 (szombat)
                                                 16.00

Cserkész csapattúra
2011-ben megkereszteltek családjainak talál-
kozója

Március 3 (szombat)              9.00
                                                 18.00

Látogató szolgálat találkozója
Vespera

Március 6. (kedd)                  19.00 Presbiteri gyűlés

Március 7 (szer.)   10.00 és 18.00 Ökumenikus női imanap (nálunk)
Március 10-11 (szomb.-vas.) Konfirmandus hétvége (Mór)

Március 10(szombat)            16.00 Tavaszi női délután
Március 14 (szerda)              11.00  Rózsakerti iskola márc. 15-i megemlékezés

Március 15 (csütörtök) Iskolai jelentkezési lapok beérkezése
Március 20 (kedd)                 18.00 Budafoki esték ?????

Március 23 (péntek) ??....  ..18.00 Canonica vizitáció, ???
Március 24. (szombat) Munkanap márc 16 helyett

Március 25. (vasárnap)         10.00 Ovi látogatás, dolgozók fogadalomtétele
Szeretetvendégség (Vita ifi)

Március 31. (szombat)            8.00

                                                  17.00

Tavaszi templom takarítás „party”,
konfirmandus családok
Konfirmációs vizsga

Április 1. (Virágvasárnap)     10.00 Konfirmációs istentisztelet, úrvacsora
Április ??? Felnőtt konfirmáció, úrvacsora???

Április 3 (kedd)
                                                  19.00

Rózsakerti iskolában húsvéti játszóház
Presbiteri. gyűlés

Április 5. (Nagycsüt.)             18.00 Úrvacsorás istentisztelet
Április 6. (Nagypéntek)
                                                  18.00

Oviban fenntartói szünet
Istentisztelet

Április 7. (Nagyszombat)      18.00 Vespera

Április 8. (Húsvét vas.)          10.00 Úrvacsorás istentisztelet

Április 9. (Húsvét hétfő)       10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Április 15. ??? (vasárnap),   15h00 Református Házas Hétvége találkozó ???

Április 13-14 ??? (péntek-szombat) Oviban nevelés nélküli mnap, szakmai napok
Cserkész tavaszi tábor ????

Április 22. (vasárnap)            10.00 Ovi látogatás, szeretetvendégség (Pötördi
Zsuzsa, új csoport)

Április 24 (kedd)                    18h00 Budafoki esték, ????

Április 28 (szombat)
                                                  10.00

Gyülekezeti kirándulás (Gödöllő)
Templom környéki családok találkozója

Május 5 (szombat)
                                                  18.00

Rózsakert nap
Vespera

Május 7 (hétfő) Rózsakerti iskola tanévzáró szülői értekezlet
Május 8 (kedd)                       19.00 Presbiteri gyűlés

?????? Evangélizáció 3 napos ???
Május 13 (vasárnap)              10.00 Cserkész fogadalomtétel, szeretetvendégség

Május 14 (hétfő) Rózsakerti iskola KGYTK (tanítás nélküli mun-



kanap)
Május 15 (kedd)                    18.00 Budafoki esték, ????

Május 17. (csütörtök)           18.00 Áldozócsütörtöki istentisztelet
Május 18-19 (péntek-szombat) Szeretethíd

???? Demjén nap az iskolában

Május 19. (szomb.) vagy június 2. Ovi kirándulás
Május 20. (vasárnap)            10.00 Halacska Református Óvoda, Kibocsátó isten-

tisztelet - videós kivetítéssel
Május 26 (szombat)               18.00 Kórus pünkösdi koncertje

Május 27 (Pünkösd vas.)       10.00 Úrvacsorás istentisztelet
Május 28 (Pünkösd hétfő)    10.00 Úrvacsorás istentisztelet

Május 30 (szerda) Országos teljesítménymérés (Rózsakertben is)

Június 2 (szombat)                 18.00 Vespera
Június 5 (kedd)                       19.00 Presbiteri gyűlés

Június 8 (péntek) Oviban nevelés nélküli munkanap
Június 8 (péntek) Cserkész csapatévzáró

Június 8 (péntek) Rózsakerti iskola tanulmányi kirándulás
Június 9 (szombat) Hittanos családi nap (verseny, énekverseny)

Június 10 (vasárnap)              10.00 Tanévzáró istentisztelet

Június 16 (szombat)               10.00 Rózsakerti iskola tanévzáró
Június 16 (szombat)               15.00 Kiscsoportok találkozója, szeretetvendégség

Június 29–július 8. Regős cserkész tábor
Június 25–30. Gyülekezeti hittantábor, Balatonfenyves

Július 3. (kedd)                        19.00 Presbiteri gyűlés
Július 10-20. Cserkész csapattábor

Július 15. (vasárnap)               18.00 Nyári barokk koncert

Július 23–augusztus 24. Nyári szünet a Halacska Óvodában
Július 23-28. Gyülekezeti nyári tábor Berekfürdőn

Augusztus 6-10. Nyári napközi (nagycsoportosoknak)
Augusztus 7. (kedd)                18.00 Presbiteri gyűlés

Augusztus 22. Óvoda évnyitó értekezlet.
Augusztus 27. Óvoda kezdés

Augusztus 31. vagy szeptember 3. Iskola évnyitó

Szeptember 1-2. (szomb.-vas.) Szőlőskert gyermeksátor a Budafoki Pezsgő-
és Borfesztiválon

Szeptember 4. (kedd)             19.00 Presbiteri gyűlés
Szeptember 7. (péntek)         16.30 Cserkész tanévnyitó

Szeptember 9 vagy 23. (vas.)10.00 Halacska Óvoda.- befogadó istentisztelet
videós kivetítéssel

Szeptember 15. (szombat) Gyülekezeti kirándulás (Vác)

Szeptember 16. (vasárnap)   10.00 Hittan tanévnyitó (szer. vendégség, vas. isk.)
Szeptember 28. (péntek)      14.30 Halacska nap, Halacska Református Óvoda,

Október 2. (kedd)                   19.00 Presbiteri gyűlés
Október 6. (szombat)             18.00 Vespera

Október 9 (kedd),                  18h00 Budafoki esték????
Október 5-7 (péntek vasárnap) Cserkész őszi tábor

Október 13. (szombat) Demjén kupa, sportnap

Október 20. (szombat)             8.00 Őszi templom takarítás parti 1. rész
Október 21. (vasárnap)          10.00 Ovi látogatás, Konfirmáció megerősítés (50,

60, 70 éve), szeretet vendégség
Október 23 (kedd, ünnep),   18.00
                                                   18.00

Iskola????
Budafoki esték ???

Október 31, (szerda)              18.00 Reformáció ünnepi istentisztelet(nálunk)

Őszi szünet Őszi napközi (3nap) ???
November 3.(szombat)         18.00 Vespera

November 6. (kedd)              19.00 Presbiteri gyűlés

November 17. (szombat)        8.00 Őszi templom takarítás parti 2. rész,
November 1?-??? Református Házas Hétvége

November 18. (vasárnap)     10.00 Ovi látogatás, szeretetvendégség
November 24. (szombat)      15.00 Bibliaismereti ki-mit-tud

November 30. (péntek) Oviban adventi kézműves délután
December 1. (szombat) Női adventi kézműves délután

December 2. (vasárnap)        15.00 Adventi gyermekműsor

December 4. (kedd)               19.00 Presbiteri gyűlés
December 8. (szombat)         18.00 Vespera

December 9. (vasárnap)        10.00 Őrbottyáni vendéglátás (…)
December 12. (szerda) Ovi karácsony a templomban



December 14. (péntek) Cserkészkarácsony
December 16. (vasárnap)      15.00 Nyugdíjas karácsony

December 24. (hétfő)            15.00

                                                   23.00

Istentisztelet + gyermekprogram, szerepjáték
felnőtt előadás, betlehemes
Istentisztelet

December 25. (kedd)             10.00 Úrvacsorás istentisztelet

December 26. (szerda)          10.00 Úrvacsorás istentisztelet

December 31. (hétfő)            18.00 Évzáró istentisztelet

Rendszeres gyülekezeti alkalmak

Vasárnap:
10.00 Istentisztelet,
minden hónap első vasárnapján úrvacsora,
minden hónap harmadik vasárnapján szeretetvendégség
17.00 Kisifi

Hétfő
18.30 Énekkar

Kedd
18.00 Bibliaóra

Szerda
  9.00 Baba-mama kör
10.00 Bibliaóra nyugdíjasoknak
15.00 Konfirmációs órák
17.30 Női bibliaóra (kéthetente)

Csütörtök
  8.00 Bibliaóra
19.30 Ádám kör (kéthetente)

Péntek
14.00 Konfirmációs órák
18.30 Gyülekezeti foci a BMTE pályán

Szombat
18.00 Vesperás istentisztelet (minden hónap első szombatján)

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

Telefon: 229 2278
E-levél: reformatus@bfok.t-online.hu

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

Hitoktató: Ábrahám Angéla
Honlapunk: http://www.bfokref.zsoltar.hu

Az iratterjesztésben még nagyon sok

Bibliaolvasó kalauz van.

Vigyünk belőle ajándékba rokonainknak, barátainknak,
ismerőseinknek.

„Utaidat, Uram ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!”

(25. Zsoltár)

mailto:reformatus@budafok.t-online.hu
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