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Luther-rózsa
Sokan kérdezik megállva a templom előtt,
hogy mi az az ablak, ami ott a tornyon
világít.
Luther-rózsa, válaszolom, és belekezdek a
versikébe, amelyet még konfirmandusként megtanultam: Rózsákon jár Krisztus
híve, ha keresztet hordoz szíve.
Luther Márton címere nem egy családi
örökség, hanem egy maga által alkotott
szimbólum, amelyben benne van a
reformáció tanítása. A reformátor így
vallott erről egy Lazarus Spenglernek
címzett levelében 1530. július 8-án:

„Minthogy tudni szeretnétek, hogy pecsétem jól sikerült-e, elmondom, milyen gondolatokat akartam
pecsétnyomómon, teológiám ismertetőjegyén megmintázni. Benne kellett lennie elsősorban a keresztnek:
Fekete kereszt a szívben, amelynek természetes színűnek (piros szív) kellene lennie, hogy állandóan
emlékeztessen a Megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára, mert akkor leszünk igaz emberek, ha
szívből hiszünk. Ez a kereszt fekete ugyan, megöl és fájdalmat okoz, de meghagyja a szívet eredeti színében,
nem semmisíti meg a természetet, hanem életben tartja…
Az ilyen szív fehér rózsán pihen. Azt jelenti ez, hogy a hit örömöt, vigasztalást és békességet terem, tehát
viruló fehér rózsákon vezérel bennünket. Nem úgy adja a békét és örömöt, mint a világ! Ezért kell fehérnek
és nem pirosnak lennie a rózsának. Mert a fehér a lelkek és az angyalok színe. Ez a rózsa égszínkék mezőben
virul, mert az ilyen lelki és hitbéli öröm az eljövendő öröm előhírnöke már most a hitben élve és reménységben hordozva.
De még nem az igazi öröm. Ezt a mezőt aranygyűrű veszi körül. Az ilyen boldogság ugyanis örökké tart a
mennyben, nincs vége, drágább minden örömnél és vagyonnál, ahogyan az arany a legnemesebb és
legdrágább ásvány.”
[Fordította: Pálfy Miklós. In: Horst Beintker: Krisztus tanúja
– Luther élete, Budapest (Evangélikus Sajtóosztály) 1959, 1993]
HZs

Munkaterv 2021/22
Szeptember hónap igéje megrázóan figyelmeztet:
„Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de
nem fogtok jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki
pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a
pénzét.” (Hag 1,6)
Isten igéje figyelmeztet, hogy nem a mi akarásunk,
nem a mi cselekvésünk, nem a mi anyagi jólétünk,
fáradozásaink, vagy éppen kitartásunk fog eredményeket hozni gyülekezeti életünkbe. Persze
mindent meg kell, kellene tennünk, de első és
legfontosabb helyen a szeptember első napjának
igéjében olvasható könyörgés az, amit tehetünk:
„De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején,
Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen
segíts meg!” (Zsolt 69,14)
Így kérjük erre a munkaévre is Isten segítségét,
hogy terveink az ő tervébe illeszkedő, valóban előre
mozdítóak lehessenek!
Személyi változások
A nyáron nagy változást jelentett, hogy gyülekezeti
munkatársunkat, Sztyéhlik Csabát, dr. Fabiny Tamás
püspök úr lelkésszé szentelte, és augusztus 1-jével
elhelyezte gyülekezetünkből. Az már nyár elején
kiderült, hogy Csaba főállású hitoktatói státuszát, a
budaörsi gyülekezetből érkező Molnárné Friedrich
Katalin veszi át szeptembertől.

Szikra Benedek és Szikra-Jeszencsák Lilla
teológushallgató házaspár beköltözött a gyülekezeti
központ lakásába, ők az egyházfi tevékenység
mellett gyakornokként részt tudnak vállalni a
gyülekezeti munkában. Rajtuk kívül Szász Levente,
gyülekezetünk másik teológus-hallgatója is bekapcsolódik szeptembertől a hitoktatásba.
Téma
Az év témája: Küldetésben
Jézus (…) ezt mondta [tanítványainak]: Békesség
nektek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is
elküldelek titeket. (Jn 20,21)
Az idei évben a célunk, hogy be-, illetve visszahívjuk
a gyülekezeti közösségbe, az élő és személyes
találkozásra azokat, akik egyelőre, még talán óvatosságból, vagy éppen kényelemből távolról figyelnek
bennünket. A feladat természetesen azokra hárul,
akik jelen vannak, de keresztyén küldetésünkből, a
Jézustól kapott feladatunkból ez következik is. Ez a
küldetés azonban sokszor nem könnyű. Ebben
szeretnénk a gyülekezet tagjait erősíteni, olyan
alkalmak szervezésével, melyben megerősödhet a
küldetéstudat, tapasztalatokat cserélhetünk, illetve
megismerkedhetünk pl. szeretetvendégségen
olyanokkal, akik a saját területükön, munkájukban,
családjukban, környezetükben hitelesen tudnak
tanúskodni a bennük élő reménységről.

Alkalmak
Istentiszteletek
Vasárnapi Istentisztelet
A Covid19 vírus miatt elindult élő istentisztelet közvetítést tovább folytatjuk. Istentiszteleteinken
egyelőre az úrvacsorai közösség a „bemártásos” módon valósulhat meg.
BECsEs
Újraindítjuk a havi rendszerességű családi istentiszteletünket a BECsEs-t. Ez elsősorban a óvodás és
alsó tagozatos gyermekek és családjuk részére szervezett alkalom. A hónap 2. vasárnapján 16:30.
IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET
Új alkalom, melyen elsősorban az ifjúsági korosztályt, leginkább a középiskolásokat szeretnénk
megszólítani, de ide várjuk a konfirmandusokat is. Jellege szerint könnyűzenés istentisztelet, liturgiával, dramatizált igehirdetéssel, az ifjúság aktív közreműködésével tervezzük az istentiszteletet.
Havonta egyszer, a hónap 3. vasárnapján 17:00 órai kezdettel.

Hétköznapi alkalmak
Bibliaóra
A „hagyományos” bibliaórán az év témáját dolgozzuk fel. Szeretnénk a résztvevők egyre aktívabb közreműködésével megvalósítani
ezeket az alkalmakat.
Videós bibliaóra
Rövid videókban egy-egy történet feldolgozása. Havonta vagy
kéthetente kerül közzétételre.
Hölgyválasz
Gyülekezetünk nőköre havonta tartja alkalmait.
Férfikör
A korábban a járvány miatt megszakadt alkalmak folytatása,
„A férfi a Biblia tükrében” című könyv feldolgozása beszélgetés
formájában. Havi alkalom.
Fife kör
A fiatal felnőttek köre az egyetemista és életkezdő fiatalok megszólítását célozza. Olyan etikai és dogmatikai témák kerülnének elő,
melyek ezt a korosztályt talán kiemelten foglalkoztatják. Az
alkalmon feltehetik kérdéseiket, és igei útmutatást, támaszt is
kaphatnak.
Konfirmációi előkészítő
A hónap első vasárnapján du. 4 órától.
Felnőtt hittan - egyházismeret
Azok számára szóló ÚJ alkalom, akik szeretnének jobban elmélyedni az evangélikus tanításban, megismerni az evangélikus kegyesség
irányzatait, beszélgetni egyházról, gyülekezetről. (2. félévben)
Hittanórák
Az iskolákban hit- és erkölcstan oktatásban
résztvevők számára hitoktatókkal.

Előttünk álló alkalmak
Október 31.

Reformációi istentisztelet (reformátusokkal közösen)

November 1.

13:30 Megemlékező istentisztelet a Budafoki Urnatemetőben

November 6.
November 7.
November 21.
November 27.
November 28.

09:00
10:00
10:00
16:00
10:00

Őszi templomtakarítás bográcsozással
Templomszentelési hálaadó istentisztelet
Örökélet vasárnapi megemlékezés
Adventi koszorú készítés
Advent 1. vasárnapi istentisztelet,
kültéri betlehem felállítása, gyertyagyújtás, gyerekműsor

Adventi áhítatok: hétközi alkalmak, kérjük figyelje a hirdetéseket.
Adventi vasárnapokon gyertyagyújtás a templom előtt felállított betlehemnél.

Nagybörzsönyben jártunk
a konﬁrmandus-táborban

A konfirmációs táborba a Nyugati-pályaudvarról indultunk el
2021. 08. 17-e kora reggelén. 13 konfirmandus társammal és
2 kisérővel együtt vágtunk neki a 2 órás útnak. Mi, gyerekek
izgatottak voltunk, és kíváncsian vártuk, hogy mi vár ránk,
hiszen a vírus miatt nem is ismerhettük meg közelebbről
egymást. A vonattal Szob városáig mentünk, ahonnan busszal
indultunk tovább célállomásunk felé. A buszút fél órás volt
Nagybörzsönybe, mely egy kis falu Pest megye szélén,
Szlovákia közelében, a Börzsöny-patak partjain. A település
területileg nagyon kicsi, lakossága a 700-800 főt sem haladja
meg. Leszállás után elindultunk a Reménység háza elnevezésű szállásunk felé, ami egy nagy hátsókerttel megáldott
parasztház jellegű építmény volt. A lepakolás után a kisteremben (ahol a későbbiekben ettünk, tanultunk és imádkoztunk)
Zsolt bácsi tartott egy rövid beszámolót a faluról és a
szállásról, majd szabadfoglalkozás következett egészen a
vacsoráig. „Csapatépítésként” a helyszínen tudtunk focizni,
pingpongozni és akár kártyázni is. A vacsora után átbeszéltünk egy-egy konfirmációi témát, ami kedden a keresztség
volt. Az estéket áhítattal zártuk, amely szertartás keretein
belül énekeltünk és Péter apostol élettörténeteit mesélte el
nekünk Zsolt bácsi.
Másnap, illetve minden reggel hangos gitárszó volt az
ébresztő. A reggeli, majd az áhítat után feldolgoztuk az „Isten
szól hozzánk” című második témakört. Délelőtt ellátogattunk
a pár száz méterre lévő helyi vízimalomhoz, ami anno a
Börzsöny-patak áramlásait használta ki. Naponta elsétáltunk
a közeli kisboltba is, ahol a Konfirmációs-Istentisztelet
igehirdetésében is oly sokszor emlegetett kis gumigolyókat
lehetett kipörgetni az automatából. A tábor végére mindenki
vásárolt magának minimum két darab ilyen kis gumilabdát.
Szerda délután egy kis állomásokból álló, az Istentisztelet
rendjéről szóló feladatokat oldottunk meg személyenként. Itt
megismerhettük Jézus testének közelségét. Ezután ismét
szabadfoglalkozás következett, majd vacsora, utána két témát
egybevetve beszéltük át, az imádság és a tízparancsolat
mondanivalóját. Az utolsó teljes napunkat is reggelivel, majd
áhítattal kezdtük, illetve feldolgoztuk az ötödik témát:

a gyónást. Aznap ebéd után meglátogattuk a helyi evangélikus templomot, beszélgettünk a lelkésszel, majd felsétáltunk
a bányásztemplomhoz, legvégül pedig az esküvők helyszínéül
szolgáló pici Szent István Templomot néztük meg. A kis falu
életében az egyik legnagyobb ünnepnap, az augusztus
huszadika, az Államalapítás Ünnepe. Ennek a készülődésnek
lehettünk szem- és fültanúi. Ahogy a szállás felé vettük az
irányt megálltunk a helyi focipályán mozogni, illetve szép
képeket készíteni a magas hegységrendszerekről. Visszaérkezés után kirándultunk egyet a Börzsöny-hegységhez közeli
erdőkben is, melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park tulajdonába
tartoznak. A visszafelé vezető úton a helyi kisbolt felé vettük
az irányt, ahol a paprikáskrumpli vacsorához vettük meg a
hozzávalókat. A szálláson egy kis pihenés után hagymát,
paprikát, kolbászt és krumplit vágtunk. Mindenkinek megvolt
a saját feladata. Ahogy készen lettünk a zöldségek előkészítésével, fel is raktuk főni a paprikáskrumplit. Amikor elkészült az
étel, Zsolt bácsi behozta az elképesztően nagy kondér vacsorát
az étkezőbe. Kóstolgatás után megállapítottuk, hogy kicsit
hagymásra sikerült, de ennek ellenére nagyon finom volt,
sokan repetáztunk is.
Másnap a reggeli után befejeztük Péter apostol történetét, és
átvettük az utolsó témát, a hitvallást. Szabadfoglalkozás,
majd az ebéd után a konfirmációs tábor utolsó programjaként
megismerhettük a Budafoki Evangélikus Egyházközség
mindennapjait, illetve a lelkészek általános feladataiba is
betekintést nyertünk. Kora délután – már kialakult barátságokkal a zsebünkben – elindultunk a teli bőröndökkel a
buszállomás felé, majd a szobi vasútállomásra. A hazafelé
tartó út sokkal rövidebbnek tűnt. Összességében a kezdeti
„félelmek” ellenére ez a hét nagyon gyorsan eltelt, mivel
érdekes programok, sok-sok tanulnivaló színesítette minden
percét.
Köszönjük szépen Zsolt bácsinak ezt a hetet, minden
konfirmandustársam nevében mondhatom, hogy nagyon jól
éreztük magunkat a nagybörzsönyi konfirmandus táborban!!!
MÁCSIK KONSTANTIN

„Menjetek el…”
„Ha menni kell, hát menni kell.” Ezt a mondatot sok
féle élethelyzetben és lelkülettel lehet megfogalmazni. Azok számára azonban, akik az Úr küldését
hallják meg, már sokkal sajátosabb ez az elhívási,
illetve küldési helyzet.
Könnyű abba a hitbe ringatnunk magunkat, hogy
bezzeg nekik, azaz Jézus tanítványainak és kortársainak könnyebb volt, hiszen szemtől szembe
találkoztak a Megváltó Úrral. Ha azonban valóban
kinyitjuk Bibliánkat, olvasni kezdjük elhívás
történeteiket és szembesülünk élethelyzeteikkel és
kérdéseikkel, akkor rögtön felfedezhetjük tévedésünket. Nekik sem volt könnyebb elindulni. De
valamiért mégis elindultak! Miért?
Nyári táborunk alkalmával éppen ilyen élethelyzeteket helyeztünk a gyermekek elé a Szentírásból és
vizsgáltuk meg, hogy hogyan és miért is történhettek meg ezek az elindulások. Beszélgetéseink során
azt próbáltuk közösen megérteni, hogy mit is
jelent, hogy mi magunk is küldetésben vagyunk?
Észrevettük a Bibliából megismert személyek
félelmeit, a sokszor valóban elutasító fogadtatást,
de a szolgálatba indulás örömét és az őket megerősítő mennyei Atyát is. Így vizsgáltuk meg Keresztelő
János indulását gyermekkorától, egészen a pusztai

megszólításáig, majd az evangélium első hordozóit,
az asszonyokat Jézus sírjánál, a tanítványok
pünkösdi szolgálatba lépését, valamint Fülöp és Pál
missziójának egy-egy részletét. A gyerekekkel a
közös reggeli indulás után korcsoportokban dolgoztuk fel a napi témákat, beszélgetés, feladatok és
kisebb kézműves munkák segítségével. Az ebédet
követően társasjátékok, kreatív feladatok és drámajátékok mellett pihentünk a legnagyobb hőség ideje
alatt, majd a napi témával összefüggő közös kézműveskedéssel és uzsonnával zártuk a napot.
A gyerekeknek a délutánokon így többek között
lehetőségük nyílt méhviasszal dolgozniuk,
füvesített sírkertet, marionett bábot és iránytűt
készíteniük, mely alkotások aztán emlékként
kerülhettek haza.
„tegyetek tanítvánnyá minden népet” – folytatódik a
címben elkezdett missziói parancs. Jó volt együtt
tanulni a gyerekekkel a tanítványságról és küldetésünkről, melyet ma is épp úgy komolyan kell
vennünk, mint Jézus tanítványainak. Az Úr minket is
elhívott, minket is küldetésbe indít, nekünk pedig
saját élethelyzeteinkben indulnunk is kell gyermekek, felnőttek, közeliek és távoliak, ismertek és még
ismeretlenek felé is.
SZTYÉHLIK CSABA

Jézus csapatában
Mit éreztél? – kérdeztem meg Sztyéhlik Csabát szentelését követően.
A legmegrendítőbb pont az volt, amikor a püspök
kézrátétele után ez hangzott: „felhatalmazlak és kötelezlek az ige hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására, és
küldelek, hogy hirdesd az evangéliumot minden
teremtménynek…” – válaszolta, majd hozzátette: Ezen
felül pedig jó volt megélni a több irányból érkező
testvéri közösséget.
Ez utóbbihoz álljon itt egy nem elkészült fénykép leírása.
E sorok írója ott állt az oltárnál, szemben Csabával, és
látta ezt a testvéri közösséget: a lelkész barátokat, a
családtagokat, a budafoki gyülekezet presbitériumát és
tagjait, a fogadó gyülekezetek képviselőit, vendégeket,
és a templomajtóban a három kisgyermekkel Lukáccsal,
Lórival és Lanával Csaba feleségét, Zsófit. Így egy
gyülekezetként, egy testvéri közösségként, egy
családként lehettünk együtt július 4-én a Budafoki
Evangélikus Gyülekezet templomában.
Az igehirdetés és a szentelés szolgálatát dr. Fabiny Tamás
elnök-püspök végezte, a liturgiában az Evangélikus
Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Varga
Gyöngyi, a házigazda részéről Hokker Zsolt segédkezett.
Prédikációjában a püspök, a Csaba által az ordinációra
választott igével kapcsolatban kiemelte: „Általában a
lelkész a lelkek gyógyítója kell, hogy legyen, és te ebben a
szolgálatban indulsz, és ebben a szolgálatban ez az
igeválasztás nagyon találó.” Csaba életútjának főbb
állomásait említve arra utalt a püspök úr, hogy eddig
milyen sok helyen tapasztalhatta meg maga is ennek a
jézusi szónak a gyógyító erejét, majd hozzátette (a
jövőbeni szolgálati helyekre, Sámsonházára és Pásztóra
utalva): „Isten ott is szólni fog hozzád, és szólni fog általad,
hogy te is gyógyulj és te is gyógyítsál.” Az igében elhangzó
„nem vagyok méltó” – kifejezéssel kapcsolatban dr.
Fabiny Tamás zárásként elmondta: „Önmagunktól
alkalmatlanok lennénk, de ő mégis alkalmassá tesz
minket, és hiszem, hogy csodát tesz általunk, így áldja
meg Isten a te szolgálatodat.”
Az eskütételt és a szentelést követően az istentisztelet
úrvacsorai közösséggel zárult.
A köszöntések sorában az egyházkerület nevében dr.
Fabiny Tamás, A Hittudományi Egyetem részéről dr.
Varga Gyöngyi, a Budai Egyházmegye espereseként
Keczkó Pál mondta el gondolatait. Majd Németh Zsolt
országgyűlési képviselő, Pálik Pál, a Sámsonházi Egyház-

község felügyelője, a Pásztói Gyülekezet nevében pedig
Lőrincz Lászlóné következett, akiket gyülekezetünk
felügyelője követett.
Bujdosóné Sztruhár Szilvia köszöntőjében búcsúzott a
„mi Csabinktól”, aki bár családjával együtt a budafoki
közösség része volt eddig – és mindenben lehetett rájuk
számítani –, de most el kell engednünk, hiszen sokkal
fontosabb szolgálatba áll. A felügyelő a sámsonházi és
pásztói gyülekezetek szeretetére bízta a frissen
felavatott lelkészt.
Hokker Zsolt rövid személyes hangú köszöntőjét követően a gyülekezet „karantén kamarakórusa”, a KiFLi
(kántor, felügyelő, lelkész) énekelt: „Most, most még ifjú
korodban” kezdetű három szólamú művel indítottuk
útjára a frissen ordinált lelkészt, melynek refrénje így
hangzott: „Fennragyogva élted napja, Jöjj az Úrhoz
szaporán, A Megváltó szent ügyéért Munkálkodj későn,
korán.”
HOKKER ZSOLT

Konﬁrmáció, szeptember 12.

Szeptember eleje, a nap, amit vártunk. Örök emlék,
aminek számtalan pillanata idéződik fel bennem.
Számomra az új tanév mindig a(z újra)kezdést jelenti.
A tanítványságot, a tanulást. A konfirmáció napja Nekik
a hitbeli felnőtté válás kezdetét, az elindulást. Egy olyan
napon, amikor a katolikus egyház feje és a templomban
elhangzó ige ugyanarra, Jézusra mutatott. Arról tanított,
hogy mit jelent közösen tanítványnak lenni.
Amikor mintha az egész ország az ő tanúságtételükre
várt volna. A testvérek feje fölött összevillant a szemem
az apjáéval, és ugyanazt éreztük. Sikerült! Ő is itt van
velünk a gyülekezetben. Körbenéztünk, végre tele volt a
templom, annyi betegséggel teli hónap után, tele

mindazokkal, akikkel felnőttek, azokkal, akik figyelték
velünk együtt a növekedésüket.
Emlékszem az izgatott papírlapozásra és ismétlésre a
vizsga és az Istentisztelet előtt. A hitvallás magyarázatára vonatkozó egész családot foglalkoztató eszmecserére.
Aztán mintha egy pillanat telt volna csak el, ott álltak Ők
tizenketten. Újabb szimbólum. Szeptember 12-én, a mi
gyülekezetünk tanítványai. Soha eddig még nem voltak
ennyien. A bátyja büszke arca, ahogy láttam, ahogy a
hugát és a többi konfirmandust nézi, akikkel együtt ő is
ott volt a felkészítő táborban. Az Erős vár a mi Istenünk
ismét új emlékekkel gazdagodott.
Ezt a napot mi és ők is magunkkal visszük. Velük lesz a
szürkének tűnő hétköznapokon, vagy akár az iskolai
kiránduláson. Azóta tudom, hogy ez nem csupán remény
volt, hanem bizonyosság. Legutóbb ugyanis éppen az
iskolai diákzarándoklaton hangzott fel az Erős vár a mi
Istenünk. Ott már nem csak a mi konfirmandusaink
énekelték büszkén... újabb hangok, újabb tanítványok.
HORDÓS VERA, ANYUKA

Konfirmandusok:

Antal Csenge, Bajkó-Sokoray Zétény,
Kiss Olívia, Mácsik Konstantin, Nagy Sándor Pál,
Princz Ágoston, Susán Dániel, Szalay Adél,
Szepesfalvy Sára Lilla, Szikszai Zsombor,
Toperczer Nóra, Trandakisz Kristóf

Új hitoktatónk:
Molnárné Friedrich Katalin
Budaörsön élek három gyermekemmel. 20 éve vagyunk a budaörsi evangélikus
közösség tagjai, ahol gyermekeim (26, 23, 21 évesek) is aktívan részt vesznek az
ifjúsági közösség munkájában. Idáig egészségügyben dolgoztam, ezen belül
jelenleg is dentálhigiénikusként foglalkozom gyermekekkel. Ez a munka
ébresztett rá, mennyire szeretek a gyerekekkel foglalkozni, és hogy milyen fontos,
hogy a helyes útra tanítsuk őket az életben. A gyülekezetünkben is szerettem
volna olyan szolgálatot vállalni, ahol segíthetek a fiatalságnak megismerni
Istent. Kb. 10 éve kapcsolódtam be a vasárnapi iskolai szolgálatába, amely során
rájöttem, hogy többet szeretnék foglalkozni a gyermekekkel. 2015-ben a lelkész
felkérésére elkezdtem néhány általános iskolában az evangélikus hitoktatást.
2018-ban kezdtem el az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs szakot, melyet terv szerint 2022 tavaszán fogok befejezni.

További kiemelt alkalmak
a munkaév során:
Február 18-20.
Gyülekezeti hétvége
Balatonszárszón
Június 12.
Tanévzáró/Munkévzáró
gyülekezeti nap
Június 20-25.
Nyári napközis tábor
Július 3-9.
Gyülekezeti (családos) tábor
a budaörsiekkel Bonyhádon
Online elérhetőségeink:
budafok.egyhazkozseg.hu

www.facebook.com/evefok

www.youtube.com/
BudafokiEvangélikusEgyházközség

Szeretettel várunk mindenkit
reformációi istentiszteleteinken:
Október 31-én 10 órakor ünnepi
istentiszteletet, 17 órakor református
testvéreinkkel közös istentiszteletet
tartunk, melyen igét hirdet Szász Lajos
református lelkipásztor.

Templomszentelési hálaadó
istentisztelet

Templomunkat 1935. november 3-án
szentelte fel Raffay Sándor püspök.
A templomszentelés évfordulójához
kapcsolódóan november 7-i
istentiszteletünkön 10 órakor hálaadó
istentiszteletet tartunk, melyre
szeretettel meghívjuk.
Az istentiszteletet követően
szeretetvendégséget tartunk.

Istentisztelet: minden vasárnap 10 órától – LÁTOGATHATÓ
Élő közvetítésünk megmarad az online elérhetőségeinken.
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik
a mellékelt csekken, vagy a 11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra
történő utalással támogassák a gyülekezetet.
Bankkártyás adakozási lehetőség: www.perselypenz.hu

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
A lelkészi hivatal a jelenlegi járványhelyzetben zárva tart,
temetés bejelentés vagy egyéb ügyintézés kapcsán, kérjük telefonáljon.
E-mail: budafok@evangelikus.hu; Honlap: http://budafok.lutheran.hu

Temetés, keresztelés, esketés bejelentése csak telefonon történt egyeztetést követően lehetséges.
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.

