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Áhítat
Pieter Bruegel 1564-ben készült festménye a keresztutat ábrázolja. Idén januárban
eredetiben is láthattam a képet. Lenyűgözött, elgondolkoztatott, megállított.
Egy nyüzsgő tömeg közepén ott van
a keresztet vivő, azzal épp eleső Jézus,
körülötte az emberek, akik miatt, és akik
helyett épp elszenvedi a bűnök büntetését. És a képen nincs egyetlen alak sem,
amely Jézusra figyelne. Még az asszonyok
és János is a kép előterében magukba
roskadnak, a saját bánatukkal vannak
elfoglalva. A Jézus körül álló emberek
arca szándékosan más irányba néz, egy
alak még szándékosan rá is lép a keresztre, nehogy fel tudjon tápászkodni annak vivője. Talán csak egy
valaki van, aki távolról figyeli az eseményeket: az égbe nyúló sziklán álló malom molnárja. Így ábrázolta Bruegel „a mindennapi kenyerünket” adó Istent.
Ézsaiás próféta jövendölése jutott eszembe a képet látva: „Megvetett volt, és
emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat
előle, megvetett volt, nem törődtünk vele… Pedig a mi vétkeink miatt kapott
sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk
legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” (Ézs 53,3;5) A kép közepén ott a kereszt,
de a nagy nyüzsgésben alig észrevehető. Ma talán még több dolog igyekszik
elfordítani a tekintetünket Róla. „Van fontosabb dolgod is” – mondja a kísértő, és
mi hiszünk neki. Jézus ma is egyedül marad, ott középen. A böjt arról szól, hogy vegyük észre, lássuk meg
az Urat, az Urat, aki azért jött, hogy békességünk legyen, azért szenvedett, hogy meggyógyuljunk.
Amikor ott álltam az eredeti kép előtt, hosszú idő volt, mire felfedeztem
mit is kell nézni. Sokan, sokáig álltunk ott, pedig tudtuk, hogy ott van a
lényeg. Lekötötte figyelmünket a környezet, a festő által ábrázolt
életkép, a látszólag érdekesebb dolgok. És mégis, ott középen, megbújva
történik mindaz, ami a valódi Életet hozza el. Jézus a kereszt alatt
görnyed. A te kereszted alatt. A te vétkeid miatt kapott sebeket, bűneid
miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy neked békességed legyen, az ő
sebei által gyógyultál meg. Nézz hát rá ebben a böjti időben, ezen a
húsvéton!
HOKKER ZSOLT

Böjti-Húsvéti
alkalmak
Március 31.
A vasárnapi istentiszteleten szupplikáció,
azaz az Evangélikus Hittudományi Egyetem
lelkészképzésére való gyűjtés keretében
dr. Bácskai Károly, az újszövetségi tanszék
vezetője szolgál közöttünk igehirdetéssel.
Április 3. szerda 18:00
Finn kántorok koncertje lesz templomunkban.
„Northern Sounds – Északi hangok” Finnország,
Svédország és Norvégia muzsikája, Jean Sibelius,
Gustaf Nordqvist és más szerzők művei. Előadják
Tuusula egyházzenészei: Antti Vilkko – zongora,
basszus; Eero Hartikainen – tenor, zongora; Erja
Hartala – szoprán, furulya; Riina Haapaniemi –
szoprán, furulya; Tuula Saarensola – alt. Igét
hirdet Keczkó Pál esperes.
Április 7. vasárnap 10:00
A GAS (Gusztáv Adolf Segélyszervezet) ún.
szószékcsere programja keretében Hokker Zsolt
lelkészünk Szentendrén és Pomázon, míg
Horváth-Hegyi Olivér szentendrei lekész nálunk
tart istentiszteletet.
Április 13. szombat 9:00-tól
Tavaszi templomtakarítós napot szervezünk.
A templom, a gyülekezeti helységek és a kert
rendbetétele után mindenkit szeretettel várunk
egy bográcsos ebédre.
Április 14. vasárnap
Az istentiszteletet követően közgyűlést tartunk.
Szeretnénk tájékoztatni gyülekezetünk minden
tagját anyagi helyzetünkről, a 2019. évi terveinkről, illetve a presbitérium tagjai közé szeretnénk
meghívni dr. Tengölics Mártát, gyülekezetünk
korábbi jegyzőjét, így egy időközi választásra is
sor kerülne.

Nagyheti alkalmaink Nagycsütörtökön –
az úrvacsora szerzésének emléknapján,
úrvacsorás istentiszteletet tartunk 18:00 órától.
Nagypénteken – Jézus keresztre feszítésére
és halálára emlékezve délelőtt 10 órakor
úrvacsorás istentiszteletet, délután 6 órakor
passióolvasást tartunk.
Húsvétkor, Jézus feltámadásának ünnepén
5 órakor kezdődik különleges hajnali istentiszteletünk. A teljesen sötét templomba érkezve, még
sötétben hallgatjuk Isten igéjét, majd napkeltekor
megérkezik a húsvéti gyertya, Jézus Krisztust
szimbolizálva. A templomba kívülről beszűrődő
egyre nagyobb fényben gyújtjuk meg saját
gyertyáinkat, majd az igehirdetésre figyelünk,
melyet úrvacsora követ. A hajnali istentisztelet
végén a gyülekezeti teremben közös reggelit
tartunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Húsvéti ünnepi istentiszteletünk 10 órakor
kezdődik.
Húsvét hétfőn is lesz úrvacsorás istentisztelet, szintén 10 órakor.
Április 26-28 között Piliscsabán egyházmegyei konfirmandus találkozón veszünk rész
konfirmandusainkkal.
Május első hétvégéjén (3-5) Gyülekezeti
hétvégét tartunk Balatonszárszón. Részletekről
szórólapon a templomban, illetve honlapunkon
lehet tájékozódni.
Június 1-jén gyülekezeti kirándulás keretében Pápára látogatunk, ahol lelkészük mutatja
be szülővárosa nevezetességeit.

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének
forrásából ingyen.” (Jel 21,6c)

Lelkészi jelentés a 2018-as évről

„Valami véget ér, kezdődik más talán, látod megyünk az élet
sivatagán, gyere, mert lépni muszáj.” – szól egyik ifjúsági
énekünk első versszaka. Azt gondolom az év igéjével együtt jól
jellemzi ez a vers a 2018-as esztendőt. Több minden véget ért, de
Isten kegyelméből sok új is kezdődhetett, ő adott, nekünk,
szomjazóknak az élet vizének forrásából.
Lezárult egy időszak, és új kezdődött a gyülekezet vezetésében.
Egyházunkban 6 évente tartanak általános tisztújítást, ez éppen
2018-ra esett. Az általános tisztújítás során teljesen megújult
gyülekezetünk vezetősége. Antal Gergely felügyelő úr magánéleti okokra hivatkozva visszalépett a tisztségéből, de mások is
jelezték, hogy bár ezentúl is számíthatunk rájuk, de jelenlegi
élethelyzetük miatt nem gondolkodnak az újraválasztásban. A
választások békességben zajlottak, sok imádsággal, beszélgetéssel. Az eredmény egy 12 fős presbitérium, új felügyelő Bujdosóné
Sztruhár Szilvia személyében, új gondnokok (Balog Péter és
Jarács István), új jegyző (Szepesfalvyné Magassy Márta). A
választásokkal egy időben a lelkészi szolgálatot erősítő, gyülekezeti munkatárs pozíciót hoztunk létre, melybe beiktattuk
Sztyéhlik Csabát.
Az általános tisztújítás keretében nem csak gyülekezeti, hanem
felsőbb egyházkormányzati szinteken is több pozícióban sikerült
képviseletet szereznünk. A 7 fős egyházmegyei presbitériumba
Homoki Olga egyházmegyei másodfelügyelőként, Sztyéhlik
Csaba ifjúsági referensként, magam esperes-helyettesként
kaptunk helyet. Országos szinten Kántorunk – Homoki Olga – a
nevelési és oktatási bizottság tagja, dr. Tengölics Márta pedig
egyházunk legfőbb döntéshozó testületében, a zsinatban a
törvényelőkészítő bizottság elnöke lett. Mindezeken túl az

egyházmegyében a lelkészi munkaközösség elnökévé választottak.
Mindez azt jelzi, hogy a Budafoki Evangélikus Egyházközséggel
nem csupán helyi szinten, hanem a közegyházban is számolnak,
van, lehet beleszólásunk az egyházi közügyekbe.
Gyülekezeti életünkről
Valami véget ér, kezdődik más talán… 2012-ben a középtávú
célkitűzéseink között az szerepelt, hogy szeretnénk, ha 5-6 év
múlva egy olyan gyülekezeti mag alakulna ki az addig is itt
lévőkből, amely vonzó lehet azok számára, akik a későbbiekben
csatlakoznak majd gyülekezetünkhöz. Sok imádság és közös
gondolkodás után úgy éreztük, hogy tovább léphetünk, hiszen a
„mag” kialakult és erősödik és tekintetünket a gyülekezet
peremén élők felé is fordíthatjuk.
Alkalmainkról felügyelőasszony röviden beszámolt. Mindezek
lelki hátterét egy több éves egymásra épülő témasorozat
részeként határoztuk meg. 2018 első félévében még az egyházról
beszélgettünk, majd szeptembertől a család került elénk. Ezek a
rétegalkalmak elsősorban a mag erősítését szolgálják. Ugyanakkor több eszközzel is igyekeztünk, és igyekszünk megszólítani a
peremen lévőket. Ők azok, akik alkalmanként megfordulnak
istentiszteleteinket, gyermekeik részt vesznek a hitoktatásban,
akik szerepelnek a címlistánkon, de eddig nem sok kapcsolatunk
volt velük.
Az egyik legnagyobb kihívás továbbra is a hit- és erkölcstanoktatás megoldása az iskolákban. A 2018/19-es tanév kezdetét
gyülekezetünk egészét érintő tragédia árnyékolta be. Endreffy
Péter hitoktatónk tragikus, váratlan halála mélyen megrázta

közösségünket. Péter önmaga dobta el az életét, és ez a tény
megállásra késztetett mindannyiunkat. Nem tudjuk a miértre a
választ, közösen kerestük saját felelősségünket, és szembesülnünk kellett azzal is, hogy Péter óriási űrt hagyott maga után.
Hittanosai, akikkel személyes hangon beszélgetett, ifisek és
konfirmandusok, akik barátként, példaképként tekintettek rá,
szülők, akik a hittanóráról csillogó szemmel hazaérkező
gyermekeiken keresztül találkoztak vele, mi munkatársai, a
gyülekezet tagjai értetlenül vettük tudomásul, hogy elment.
Péter elmenetele feladat elé is állított bennünket. Miközben
igyekeztünk mindenkivel, akivel kapcsolatban volt személyesen
is foglalkozni, beszélgetni, lelkigondozni, közben meg kellett
oldanunk, hogy ha késve is, de beindulhasson a hitoktatás.
Isten gondviseléseként éltük meg, amikor visszavezette hozzánk
Abaffy Zoltánt, aki korábban hitoktatóként már szolgált gyülekezetünkben, és most hosszú kihagyást követően vállalta, hogy
főállású hitoktatóként nem csak „beugrik”, hanem számíthatunk
rá előreláthatóan a jövőben is.
Gyülekezetünk számokban
Gyülekezeti nyilvántartásunkban 2018-ban 560 cím szerepel.
Egyházfenntartó, tehát a gyülekezet életéhez anyagi, vagy
tevékeny módon hozzájárul kb. 240 fő. Vasárnapi istentiszteleten
40-80 fő között, nagyünnepeken akár 200-an is együtt vagyunk a
templomban. A hit- és erkölcstan oktatásban közel 140 gyermek
vesz részt. A hitoktatásban érintett családok elérésére nagy
hangsúlyt fektetünk, azonban az látszik, hogy nagyjából 1/3
azoknak az aránya, akik rendszeresen megfordulnak gyülekezetünk alkalmain, istentiszteleteinken.
A hitoktatás hozadéka az is, hogy immár harmadik éve kihagyás
nélkül van konfirmáció gyülekezetünkben. 2018 szeptemberében 6 fiatal és egy felnőtt testvérünk részesült konfirmációban.
A 2018-as esztendőben kiemelkedően magas volt a keresztelések
száma. 19-en részesültek a szent keresztségben. (Gyülekezetünk
területéről 12 fő, 10 család volt érintett.)

18-szor álltunk meg ravatal mellett. Urnatemetőnkben ebből 10
temetés volt. Az eltemetettek közül 9-en voltak evangélikusok.
5 esketés volt 2018-ban, érdekesség, hogy minden esetben csak
a menyasszony volt evangélikus.
Kiemelkedő esemény volt 2018 augusztus 12-i istentiszteletünk,
melyen gyülekezetünk önállósulásának 90. évfordulóját
ünnepeltük. A gyülekezet két korábbi lelkészével, Rőzse Istvánnal
és Solymár Gáborral együtt szolgáltunk ezen az ünnepi alkalmon.
A vasárnap igéje a szelíd olajfába való beoltatásról szólt aznap.
Beoltva lenni. Ezt éltük át 2018-ban is, hogy Krisztusba vagyunk
beoltva, és így tudunk hordozni minden nehézséget és örömöt,
mert bár néhány dolog véget ér, de kezdődik más… csak
maradjunk meg Őbenne!

Felügyelői jelentés
a 2018-as évre vonatkozóan
Kedves Testvérek!

Hittanoktatásunk 5 fő hitoktatóval, heti 85 órát
tartott összesen 134 gyermeknek, 16 iskolában.
2018-ban nagyon gazdag és színes évet zártunk, Szomorúan vettük tudomásul tavaly ősszel, hogy
mind alkalmainkkal, mind beruházásainkkal.
fiatal hitoktatónkat, Endreffy Pétert eltemettük.
Alkalmainkkal kapcsolatban:

2018-ban 7 fő konfirmandusunk volt.

Istentiszteletek mellett egész évben rendszeres
alkalmaink: a csütörtöki bibliaórák, a pénteki ifjúsági
órák, konfirmációs alkalmak, és havonta egyszer a
hölgyválasz is találkozik.
Ezeket az alkalmakat színesítette tavaly a nagyon jól
sikerült ünnepi istentiszteletünk augusztusban, a
gyülekezet önállóságának 90. évfordulóját köszöntve. Valamint az őszi látogatás az erdélyi testvérgyülekezetünknél, és ide tartozik a már hagyományosnak
mondható év eleji farsangi alkalom, gyülekezeti
kirándulás és gyülekezeti hétvége is. De a tanévzáró
nap, napközis tábor, konfirmandus tábor, vagy az
ádventi koszorúkészítés és ádventi vásár is tarkítja az
alkalmainkat. Évente kétszer nagy számban
templomtakarításra is összejövünk.

2018-ban komoly változások történtek a gyülekezetünkben. Márciusban ugyanis választások voltak,
melynek eredményeképpen megújult a presbitérium, a számvevőszék és személyemben új felügyelője
lett gyülekezetünkben. A testvérek imádságos
szeretetébe ajánlom magunkat továbbra is!
Tavaly tavasszal, az új presbitérium és jól működő
gyülekezetet vehetett át és ezt a munkát szeretnénk
tovább folytatni, erősíteni gyülekezetünket.
Ami a gazdasági helyzetünket érinti:
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy gyülekezetünk gazdasági működése önellátó. Három bevételi
pillérből áll ez a forrás: gyülekezeti tagjaink adományaiból, egyházfenntartói járulékaiból és a perselypénzből. Ezekből kell fedeznünk a mindennapi
életünket: rezsi költségeket, működési költségeinket,
alkalmaink költségeit és a lelkészünk díjazását is.
Gyülekezetünkben urnatemető is működik, aminek a
bevétele kiegészíti a három pillérből származó
bevételt.
Természetesen pályázatokon is indulunk, mind
állami, mind egyházi vonalon, hogy a nagyobb
beruházásokat, fejlesztéseket, vagy különleges
alkalmainkat fedezni tudjuk.
2018-ban stabil gazdasági évet zártunk, köszönhetően gyülekezetünk felelősségteljes adakozásának.
Ezúton szeretném is megköszönni ezt a hozzáállást a
gyülekezeti tagok részéről. Nagyon sokan rendszeres
egyházfenntartói járulékkal, sokan alkalmi adományokkal és vannak, akik perselybe dobott pénzzel
támogatják a gyülekezetünk életét. Kiemelném,
hogy a meghirdetett céladományokra is azonnal
megmozdul a gyülekezet, legyen szó szigetelésről,
pingpongasztalról az ifjúságnak, testvérgyülekezetünk támogatásáról, vagy karácsonyi gyermek
ajándékcsomagokról. Köszönjük!

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a költségvetésünk éves szinten kb. 12-14 M ft körül/között mozog.
Tavaly az összbevételünk több, mint 14 M ft volt.
A 2018-as évben a bevételünk a gyülekezeti tagok
adományaiból: 8,8 M ft volt.
Urnatemetőt is üzemeltetünk, ennek a bevétele
2018-ban csaknem 2 M ft volt.
Ebből a két összegből gazdálkodunk a mindennapok
biztosításához. És ehhez jönnek még a pályázati
lehetőségekkel nyert összegek, melyek összességében 2018-ban több, mint 3,5 M Ft-ot értek el.
Tavalyi évben lezajlott nagyobb fejlesztések,
beruházások közül kiemelném:
A külső szigetelés befejezését, melyhez 600 000
forintnyi egyházmegyei támogatást, valamint a
fűtéskorszerűsítést, melyhez az önkormányzattól 2,4
M ft támogatást kaptunk, melyeket ezúton is
köszönünk!

let készítünk. Stabil évet zártunk gazdaságilag, az
előző jó pár évhez hasonlóan. A bevételek megfelelő
elköltéséről a választott vezető testületünk, a presbitérium határoz.
A tavaszi választásokkal új, lelkes és aktív csapat
alakult. A presbitérium havonta egy alkalommal
szokott találkozni, itt beszéljük meg az aktuális
teendőket, eseményeket, a gyülekezetet érintő
kérdéseket. Éves munkaterv alapján dolgozunk és a
költségvetést is felelősen tervezzük.
A gyülekezetünk elnöksége, a lelkész és a felügyelő
(jómagam) pedig hetente-kéthetente találkozunk és
napi/heti szinten egyeztetjük a tennivalókat. Sokszor
azonban ezeken az alkalmakon még az én képzésem,
oktatásom is folyik, (köszönet lelkészünknek ezért a
türelméért), mert még sokat kell tanulnom főleg az
egyház-politikai, egyházi működési dolgokról.
Igyekszem legjobb tudásom szerint végezni felügyelői munkámat, ezért részt vettem a regionális és az
országos felügyelői konferenciákon és eseményeken,
képzéseken, amely alkalmak nekem elsősorban még
tapasztalatszerzésre és ismerkedésre szolgálnak.
Köszönetemet szeretném kifejezni minden gyülekezeti tagunknak, hogy bizalmat szavaztak az új
presbiteri csapatnak és az új vezetőségnek, és külön
köszönet a felelősségteljes hozzáállásért, amivel a
gyülekezetünk stabil gazdasági hátterét biztosítják.
Köszönöm az egész éves munkáját minden gyülekezeti munkatársnak és presbiternek, hogy gyülekezetünk feladatait felelősen kezelik: gondnokainknak,
gazdasági munkatársainknak, jegyző asszonynak, a
számvevőszék elnökének és tagjainak is köszönöm
áldozatkészségüket, alaposságukat.
Köszönöm Hokker Zsolt lelkészünknek áldozatos
szolgálatát, bátorító és biztató szavait.

A pénzügyi folyamatainkat a számvevőszék ellenőrzi
és rendben találta 2018-as évre is.

Erős vár a mi Istenünk!

Gyülekezetünk és a nyilvánosság kapcsolatának
biztosítására weboldalt működtetünk, a Facebook-on
is jelen vagyunk és évente több alkalommal hírleve-

BUJDOSÓNÉ SZTRUHÁR SZILVIA
FELÜGYELŐ

Budapest, 2019. március 8.

Hadd tudják meg, hogy ez a te kezed muve,
hogy te tetted ezt, Uram” Zsolt 109,27

HÖLGYVÁLASZ ‒
a Budafoki Evangélikus
Egyházközség
női köre
Hölgyválasz gyülekezetünk nőköre, ahol bibliai témákról női szemmel gondolkodunk. Feltesszük kisebb és
nagyobb kérdéseinket és próbálunk válaszokat találni
beszélgetésben és imádságban.
Hölgyválasz egy hely gyülekezetünk központjában,
ahol jelen van több korosztály, különböző személyiségek, komoly és könnyed témák.
Hölgyválasz egy idő, amit Istenre és magunkra
szánunk. Havonta két óra, amit a hétköznapokból
kiszakítva, mégis gazdagodva élhetünk meg.
Hölgyválasz egy alkalom, ahol ügyes kezek létrehoznak csodás csipke-, horgolt- és kerámia tárgyakat, de
a kevésbé ügyesek sem maradnak tétlenek. Az
adventi vásárok sikeréhez mindannyian hozzá
tudunk járulni, melynek bevételéből idén a gyülekezeti konyha fejlesztéséhez tudtunk hozzájárulni.
Hölgyválasz egy illat, a levenduláé :-) A templomkertbe telepített kis levendulásunk rengeteg virágját
feldolgozva bővítjük a házi készítésű termékeink
körét (szappan, olaj, szörp stb.).
Hölgyválasz egy közösség, ahol számon tartjuk egymást,

ahol összeköt bennünket a közös hit, Isten iránti
elköteleződés és egymás iránti megbecsülés.
Hölgyválasz egy lehetőség feltöltődni, tapasztalatot
cserélni, meghallgatásra lelni, kikapcsolódni.
Hölgyválasz − Isten kegyelméből már 5. éve, állandó
és „levelező” tagokkal, akikért egyenként hálásak
vagyunk. Alkalmunk nyitott, nagy szeretettel várunk
minden hölgyet a sorainkba, minden hónap harmadik kedd estéjén.

Válogatás az előző negyedév
eseményeiből
2018. december 24.
SZENTESTE – GYERMEK
ISTENTISZTELET
Zsúfolásig megtelt
templomban köszöntöttük
a szentestét.
Gyermekműsorral, énekekkel
és a csengőkórussal

2019. január 4.
EGYHÁZMEGYEI IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ BUDAFOKON
Közel 40 fiatalt láttunk
vendégül az egyházmegyéből:
áhítat, beszélgetés,
finomságok és korcsolyázás
volt a program

2019. február 23.
CSALÁDI FARSANG
Vidám, beöltözős,
családi farsangi
délutánt szerveztünk

2019. március 3.
ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
Megrendezésre került az I. budafoki
evangélikus asztalitenisz
bajnokság nagyszámú résztvevővel
és nagyon jó hangulattal.
Győzteseink:
Nagy Tibor (felnőtt kategória),
Toperczer Dominik
(Junoir kategória)

Budavári
hittanversenyen
voltunk
„Én azért
örülök, hogy elmehettem
a hittanversenyre, mert
kimutathattuk, hogy hogy képzeljük
el a Mennyországot és hogy tudunk
rajzolni, és annak is örülök,
hogy megmutathattam a képen,
hogy én mit kívánnék
a Mennyországban…”
Benjámin
(2. osztályos)

„Örülök,
hogy elmehettem
a hittanversenyre, mivel
kicsikkel lehettem. Meg még
azért is örülök, mert
sok dalt tanultam.”
Ági
(2. osztályos)
„Örülök,
hogy elmehettem.
Jó volt a barátaimmal.
Összességében jó volt.”
Olivér
(2. osztályos)
„Jó volt
a hittanverseny és
a csapat is jó volt. A csapatmunka
fontos. A programok is érdekesek
voltak. Sajnos nem nyertünk, de nem csak
a győzelem a fontos, hanem a részvétel.
A verseny által is többet tudtam meg
Jézusról. Énekeket is tanultunk, a verseny
után és az eredmény hirdetés előtt voltak
játékok, amikkel le tudtuk magunkat
foglalni. Nagyon tetszettek a verseny
előtti kültéri állomások, játékok.”
Viktória
(6. osztályos)

VI. Nyári Napközis Tábor
6-12 éves korú, elsősorban evangélikus gyermekek részére,
a Budafoki Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti Központjában
(1221 Bp., Játék u. 16.).

Időpont: július 1-6.

Naponta egy-egy bibliai témát dolgozunk fel a gyermekek életkorának
megfelelően, sok játékkal, mozgással, kreatív foglalkozással.
Filmet forgatunk, színházat „csinálunk”, bábozunk, műalkotásokat
készítünk, hogy aztán mindezt előadjuk, megmutassuk a szülőknek
szombaton egy nagy közös „alkotásban”. A táborban sok játék
ping-pong, tollas, röpi, foci, társas stb. kerül elő, de vízilufi csatára
is lehet készülni.
A részvételi díj: 12500 Ft/fő/hét, amely tartalmaz napi háromszori étkezést és a programok költségeit,
valamint a szombati családos nap ebéd költségét is.

Gyülekezeti hétvége Balatonszárszón
2019. május 3-5.

www.szarszo.lutheran.hu
Festői körülmények között a közvetlen Balaton parti evangélikus konferenciaközpontban.
A programot éves témánk, a CSALÁD témája köré szervezzük. A lelki elcsendesedés mellett játék,
bibliodráma, beszélgetés, jó idő esetén akár fürdés, rossz idő esetén szauna is vár bennünket.
Egy önfeledt kikapcsolódás, pihenés a gyülekezettel. Korosztálytól függetlenül mindenkit szeretettel várunk.
Elhelyezés 2-3-4-5 fős szobákban. (Gyerekágy, leesésgátló, fellépő, pelenkázó, etetőszék biztosított.)
Teljes ellátás + önkiszolgáló büfé a helyszínen.
Részvételi díj: Felnőtt: 15600 Ft/fő/hétvége; Gyerek (3-14 éves): 7400 Ft/fő/hétvége
(Anyagi okok miatt senki ne maradjon otthon, támogatás kérhető!)
Jelentkezés: 4000 Ft/fő befizetésével a lelkészi hivatalban április 10-ig.

Tudta-e?

Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

• Hogy minden első és harmadik vasárnapon,
valamint ünnepi istentiszteleteinken
úrvacsora vételére van lehetőség az
istentisztelet keretében?
• Húsvét hajnalban feltámadás istentiszteletet
tartunk. Az alkalom különlegessége, hogy
az istentisztelet teljesen sötét templomban
kezdődik. Ahogy a feltámadási liturgiában
haladunk előre, egyre több természetes fény
árad a templomba, de a sorban meggyújtott
gyertyák, mint Krisztus jelképek is egyre
világosabbá teszik a környezetünket.
Minden nyitott szívű érdeklődőt szeretettel
várunk! (Megéri a korai kelést!)
• Hogy nyáron július 1-6 között napközis
táborba várjuk a gyerekeket. Elsősorban
általános iskolás és leendő elsős diákokat
hívogatunk, akik szeretnék szabad idejüket
jó közösségben, sok játékkal tölteni.

Istentisztelet: minden vasárnap 10 órától
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik a mellékelt csekken, vagy a
11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra történő utalással támogassák a gyülekezetet.

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány
Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel várja az adó második
1%-ának felajánlását. Az alapítvány céljai a Budafoki és a Hosszúfalu-fűrészmezei gyülekezet támogatása.
Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43

Lelkészi hivatal:
1221 Budapest, Játék u. 16.; Tel.: 229-25-38
Lelkész: Hokker Zsolt
Hivatali órák: Kedden és csütörtökön: 15:00 – 18:00; Szerda: lelkészi szabadnap
E-mail: budafok@evangelikus.hu; Honlap: http://budafok.lutheran.hu
Temetés, keresztelés, esketés bejelentése a lelkészi hivatalban, nyitvatartási időben, vagy telefonon történt egyeztetést
követően. Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, a fenti elérhetőségeken jelezzék.

Adatvédelmi tájékoztató: Igyekszünk megfelelni nem csak az isteni, hanem a világi törvényeknek is, ennek megfelelően adatvédelmi szabályzatunk kialakítása folyamatban van. Az ideiglenes szabályzat megtekinthető honlapunkon és
a lelkészi hivatalban. Minden adatot bizalmasan kezelünk, azt csak gyülekezeti célokra (pl.: hírlevél címzettekhez való
eljuttatása) használunk fel. Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni a továbbiakban jelezze ezt a budafok@lutheran.hu
e-mail címen, vagy a 1221 Budapest, Játék u. 16. postai címen.

