BEE HÍRLEVÉL
A Budafoki Evangélikus Egyházközség időszakos értesítője
III. évf. 1. szám 2015. Tavasz

Az iroda nyitva: Hétfő: 14.00-18.00; Csütörtök: 8.00-10.00; 14.00-16.00
A lelkészi pihenőnap: kedd (ezen a napon a lelkész nem elérhető, sürgős esetben üzenet hagyható)
Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezzék.

Elérhetőség: Hokker Zsolt lelkész, 1221 Budapest, Játék u. 16.,
Tel:06-1-229-25-38,06-20-824-57-89;
E-mail:budafok@lutheran.hu
Adományaikat valamint az egyházfenntartói járulékot csekken, illetve a 11795009-20009520 OTP Bankos
számlaszámra történő utalással is befizethetik. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül
vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2Kor9,7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gyülekezetünk urnatemetőjében lehetőség van 10, 25 és 50 éves
urnahely bérlésre is. Részletek a fenti elérhetőségeken, illetve
www.urnatemeto.hu honlapon.
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Böjti/Húsvéti programjaink:
Március 11. 10:00 és 18: 00 órakor Nők Ökumenikus Világimanapja
Mivel nincs módunk a csodálatos, napfényes Bahamákra utazni, ezért hívogatunk
mindenkit a gyülekezetünkbe, ahol érdekes, vetítettképes bemutatóval ismertetjük az
országot, a bahamai asszonyok által előkészített liturgia szerint imádkozunk egymásért.
Március 15. Szupplikáció: Német Mihály teológushallgató hirdeti Isten igéjét, imádkozzunk együtt a
lelkészképzésért.
Március 22. 16:00 Szeretetvendégség. Vendég: Tátrai Zs uzsanna néprajzkutató a
Jeles napok, ünnepi szokások című kötet társszerzője. Téma: Húsvéti népszokások,
evangélikus hagyományok.
március 28. szombat. Tavaszi templomtakarítás 8:00 órától
Közösen kitakarítjuk, felkészítjük az ünnepre a templomot, az udvart és a gyülekezeti házat. Minden dolgos
kezet szívesen látunk. A takarítást követően közös ebédre kerül sor.
március 30. hétfő 18:00 Messiás a zsidó Húsvétban – A Jézus- hívő
Zsidók missziója bemutatja a hagyományos húsvéti széder vacsorát.
„Megterítünk egy hagyományos zsidó Széder-asztalt rajta a szimbolikus
elemekkel: a keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel és a poharakkal,
amelyek az Isten megváltói tervét mutatják be.
Elmagyarázzuk, hogy mit jelentettek a peszachi szimbólumok az ókorban,
illetve a ma élő zsidó emberek számára.
Bemutatjuk, hogy a tanítványaival a Felházban együttesen megünnepelt
Peszachot Jézus miként használta arra, hogy a saját halálára és
feltámadására mutasson rá, amikor elrendelte az úrvacsorai közösséget.”
Április 2. 18:00 Nagycsütörtöki istentisztelet
Nagycsütörtök hagyományosan az úrvacsora szereztetésének ünnepe. Idén a
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség – Bárka csoportja mozgássérült
fiatalokkal Passiójátékot mutat be templomunkban.

Április 3. 18:00 Nagypénteki istentisztelet passióolvasással.
Április 5. 6:00 Húsvét hajnali istentisztelet. A sötétben kezdett istentiszteletben a világ világosságára
Jézus Krisztusra várunk. A napfelkeltével Jézus feltámadására emlékezünk, ezt ünnepeljük. A különle ges
hangulatú istentisztelet úrvacsorás alkaom.

Április 5. 10:00 Húsvét ünnepi istentisztelet
Áprilsis 6. 10:00 Húsvét hétfői istentisztelet
Április 10-12 Családos hétvége – Fót
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Honlap:

BEE Hírlevél

http://budafok.lutheran.hu
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