
BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 
 

                        

                                                                                    ÉGIGÉRŐ | 2014. Karácsony |  1 

Ő GIGÉR É
2014. KARÁCSONY

Dicsőség a magasságban Istennek, és a  
földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 

Lk 2,14

rről az igéről eszembe jutott a 
budahegyvidéki gyülekezetben 
szervezett első ifjúsági istentisz-

teletre készített plakát mottója: „Gloria 
in excelsis Deo – Régi–új üzenet”. Egy 
alkalmi zenekart szerveztem erre a 
programra, amelyen az ifjúsági énekek 
mellett eljátszottuk egy amerikai zenekar 
egyik dalát: Gloria in excelsis – egy régi 
karácsonyi ének feldolgozását. A régi 
ének ebben az új modern formában is 
ugyanolyan erővel zengte Isten dicsősé-
gét, s énekelte meg a karácsonyi törté-
netnek az örömét. Jézus születésének az 
ünnepe, az ebből fakadó öröm és isten-
dicséret mindig aktuális marad. Változ-
hat a kultúra, korszakok jönnek és 
mennek, karácsony öröme mit sem veszít 
az erejéből. 
       Az elmúlt hónapokban a zsoltárok 
könyvével foglalkoztunk a keddi biblia-
órán. Időről-időre érdemes kézbe venni a 
Bibliának ezt a könyvét, mert tanítanak 
bennünket ezek az imádságok. Tanítanak 

az örvendezésre, tanítanak hálaadásra, és 
– ezért is említem – tanítanak arra, miért 
is olyan fontos számunkra az istendicsé-
ret. Az őszinte és szívből jövő istendicsé-
ret öröme és ereje megsokszorozva száll 
vissza Istentől áldásként az övéire. Isten 
személye egyszerre a tárgya a dicséretnek 
és ő maga a forrása is az örvendezésnek, 
ilyenkor helyre áll az eredeti, a tökéletes 
kapcsolat Isten és ember között. 
       Megvan a rendje az életnek, a 
teremtettségnek, megvan a helye a 
Teremtőnek és a teremtménynek. Az 
angyalok éneke éppen ezt a rendet énekli 
meg, amelyben a dicsőség Istent illeti 
meg, nekünk embereknek pedig békessé-
get és jóakaratot hirdet meg. Ilyen 
érzülettel fordul felénk Isten, békességgel 
megajándékozva övéit. Abba a családi 
otthonba költözik be a békesség, ahol 
Istennek adnak dicsőséget, ahol őt 
szeretnék az első helyen tudni az életük-
ben, ahol az ő akaratának engedelmes-
kednek. Karácsonykor talán még   
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könnyebb erre az angyali üzenetre, 
istendicséretre ráhangolódni, talán még 
könnyebb átadni magunkat ennek az 

örömnek, hogy azután miénk lehessen az 
ajándékként tőle kapott békeség is. 
 

KECZKÓ PÁL

*** 

500 éve reformáció 
z a mottó sokat elárul abból a 
munkából, amelynek mozgatójá-
ul szegődtem, amikor evangéli-

kus lelkészként felvállaltam, hogy minisz-
teri biztosi hatáskörben segítem egy 
számomra fontos és jó ügy irányító, 
moderáló, segítő munkáját. 
       Gazdag napok, hetek, hónapok után 
vagyunk. Mögöttünk van a reformáció 
ünnepe, az évről évre visszatérő emlék-
nap, hálaadás és előretekintés. Egy 
hónapon át zajlott az „október a refor-
máció hava” programsorozat országszer-
te, így a fővárosban is. Egy év munkája 
látható abban az emlékbizottságban, 
amelyet a Magyar Köztársaság Kormá-
nya hívott életre a reformáció 500 éves 
jubileumának méltó megünneplésére. 
       Az ünnep liturgikus színe sokat 
elárul: hasonlóan piros, mint pünkösd-
kor. Minket nem az ősz lomboz le, 
hanem a Szentlélek tüzel fel. Reanimáció 
ez a javából: feléledés, felélesztés, Lélek-
kel feltöltekezés, amelyre oly nagy szük-
ségünk van. Reformáció, azaz megújulás. 
Visszatérve a forrásokhoz, tervezve, 
lendítve a jövőt. A reformáció – szá-
munkra, evangélikusok számára különö-
sen is – kötelezettség, lehetőség, ajándék. 
Így, ebben a hármas vonatkozásban éljük 
meg, gondoljuk végig, alakítsuk az 
ünnepet! 

  

       Az egyház és az állam deklaráltan 
különválasztva él. A Reformáció Emlék-

bizottság ezt komolyan veszi, s ezért 
nem azt tekinti szerepének, hogy az 
egyházi rendezvényeket szervezze, 
hanem azt, hogy koordinálja, kanalizálja 
és segítse a készülő programokat, illetve 
a társadalom számára hozzáférhetővé, 
érthetővé tegye az ünnep lényegét, s 
motiválja azokat a kulturális, művészeti 
és tudományos eseményeket, projekte-
ket, amelyek a reformációhoz kötődnek. 
Állam és egyház partneri kapcsolatban áll 
e közös feladatban, készülve 2017-re, és 
gazdagítva az oda vezető utat. 
       Értékmentés, értékbemutatás, 
értékteremtés. Ez a három kifejezés jól 
illusztrálja az ünnepre való közös készü-
lődésünket, amely értelemszerűen nem a 
múltba révedés alkalma, nem is a 16. 
századi európai vagy magyar minták 
kopírozása, hanem a reformáció kincsei-
nek újra felmutatása és továbbgazdagítá-
sa. A hármas érték-program jelen kell 
hogy legyen az élet szinte minden terüle-
tén: a gondolkodásunkban, a szabadság-
felfogásunkban és -gyakorlásunkban, az 
irodalomban, a művészetekben, a gazda-
sági életben, a munkához való viszo-
nyunkban, a közösségi életben, akár 
gyülekezetről, akár családról, akár népről 
beszélünk. 
       Mindezek közben szükséges és 
lehetséges, hogy az ünnep kapcsán újra 
gondoljuk identitásunkat, s igaz re-
formátori gondolkodással visszatérjünk a 
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kiindulóponthoz: Jézus Krisztushoz. 
Ezért fontos, hogy a készülődésben 
többet olvassuk a Szentírást, elmélyül-
jünk a hitvallási iratokban, mai szavakkal 
újraforgalmazzuk az apostoli hitet. 
Példának okáért, érdemes az evangélikus 
egyházban újra elmondani s meggondol-
ni, hogy mit is jelentenek s milyen 
következményekkel járnak számunkra az 
ún. „sola”-k, azaz evangélikus hitünk 
summája, az „egyedül Krisztus, egyedül 
a hit, egyedül kegyelemből, egyedül a 
Szentírás”. Örök érvényű igazságok a 
reformáció ezen felismerései, amiket 
azonban minden korban az adott kontex-
tusban meg kell érteni, meg kell élni. 
       Ehhez szervezünk programokat, 
rendezvényeket, adunk közre nyomtatott 
és elektronikus kiadványokat, ehhez 
készítünk médiaprodukciókat, ehhez 
szervezünk túrákat, utakat, táborokat, 
vetélkedőket. 
       Ebben segíthet az egyházakkal 
összehangolva működő honlapunk – 
reformacio2017.hu –, amelyet gyülekeze-
tünk figyelmébe is ajánlunk. 
       2017 jelentős ünnep lesz világszerte 
– reménységünk szerint hazánkban is. Az  

állami vezetőkből, egyházi vezetőkből, a 
tudományos és művészeti élet képviselő-
iből és a reformáció országainak nagykö-
veteiből álló kormánybizottság szeretné 
az ügyhöz méltó módon megszervezni s 
az egész társadalom ügyévé tenni ezt a 
jubileumot és az ünnep üzenetét. Teszi 
ezt úgy is, hogy kapcsolatokat épít, 
hidakat ver, ahol szükséges, nemzetközi 
szálakat köt össze és erősít, s négy mun-
kacsoportban konkrét tervekkel is foglal-
kozik. 
       S közben az egyházban, a magyar 
evangélikusságban és gyülekezetünkben 
is nem Luthert vagy Kálvint, Melanchtont 
vagy Zwinglit ünnepeljük, nem a 16. 
századot idealizáljuk, nem az egyházat 
dicsőítjük, és nem magunkat mutogat-
juk. Arról szólunk, aki megújít, ahhoz 
könyörgünk, aki megújít, és azt követ-
jük, akié az új élet. 
       A Budahegyvidéki Gyülekezet 
számára is ajándék és lehetőség ez az 
ünnep és a felkészülés útja! 
 

DR. HAFENSCHER KÁROLY 
lelkész, miniszteri biztos 

Reformáció Emlékbizottság 
 

*** 

Kántorportré 
 

C saládunkban természetes a 
zenével való kapcsolat. Zongo-
rázni és hegedülni tanultam, 

diplomát énektanár-karvezetőként és 
hegedűtanárként szereztem. A fóti 
kántorképző tízéves korom óta második 
otthonom – három éve munkahelyem is 
–, de az alaposabb egyházzenei képzésre 
még sokat kellett várnom (a szocialista 

rendszerben az orgonatanulás nem volt 
magától értetődő, egyházzene-oktatás 
pedig nem létezett). A kilencvenes évek 
elején jött a lehetőség: négy szemesztert 
a herfordi egyházzenei főiskolán 
tanulhattam, ahol Herbert Wulf veze-
tésével kitárult előttem a világ. Ezek után 
Szombathelyen érlelődtem valódi kán-
torrá. A kibontakozó gyakorlat mellé az 

                        

                                                                                    ÉGIGÉRŐ | 2014. Karácsony |  3 



 

  

4  |  2014. Karácsony | ÉGIGÉRŐ 

elméleti megalapozottságot a Zene-
akadémia Dobszay László vezette egyház-
zenei doktori képzése adta. 
       Mostanra megadatott nekem az a 
„luxus”, hogy minden tevékenységem az 
egyházzenével kapcsolatos. A Kántor-
képző Intézetben tudományos munka-
társként tanítás, tanfolyamok és kurzusok 
szervezése, kiadványok szerkesztése, 
tudományos munka; Budahegyvidéken 
kántorként immár hét éve a gyülekezet 
egyházzenei, liturgikus életének gondo-
zása. 
       Legfontosabb feladatomnak az 
istentiszteletek méltó megformálását 
tartom; ebben egyre inkább értő 
partnerem a két lelkész, Keczkó Szilvia és 
Keczkó Pál. Vasárnapi főistentiszteletünk 
– itt már természetes módon – mindig 
kétfókuszú lutheri mise, azaz úrvacsorás 
istentisztelet. Liturgiája nagyrészt követi 
a Liturgikus könyv énekverses rendjét. 
(Havonta egyszer családi, illetve könnyű-
zenés istentiszteletre is sor kerül.) 
       Úgy alakult a gyakorlat, hogy a 
főistentiszteletre én javasolok énekeket: 

ehhez figyelembe veszem a vasárnap 
témáját, igeszakaszait, egyéb össze-
függéseit, és többnyire megtartom az 
ajánlott graduáléneket (amikor lehet, a 
heti éneket is). A lelkészekkel beszél-
getve, levelezve alakul ki aztán a végleges 
énekrend. Örülök, hogy egyre inkább 
ráéreznek arra is, mekkora hatása lehet az 
igehirdetés utáni, jól kiválasztott ének-
versnek. 
       Törekszem arra, hogy a bevonulás 
és kivonulás alatti, az ünnep karakteréhez 
illő szabad orgonamű a kezdő-, illetve 
záróének hangnemében legyen. A 
graduálének elé mindig, a kezdőének elé 
többnyire korálfeldolgozást játszom. Ha 
nincs alkalmas mű, intonációval vezetem 
be az éneket. 
       Úrvacsora alatt vagy hálaadó éneket 
éneklünk, vagy az istentisztelet vala-
melyik dallamának feldolgozása, esetleg 
improvizáció szólal meg. 
Templomunk kétmanuálos, 17 regisz-
teres, mechanikus, csúszkaládás orgoná-
ját Gálos Miklós tervei alapján a Pécsi 
Orgonaépítő Manufaktúra készítette Végh 
Antal vezetésével. A hangszer nagy 
népszerűségnek örvend a gyakorlók 
körében (zeneakadémisták, kántorkép-
zősök), sőt, a Weiner Leó Zeneiskola 
kötelékében Finta Gergely is itt tanít. 
       Törekszem arra, hogy ne csak az 
istentiszteleti készülésre korlátozódjon az 
orgonagyakorlásom, hanem időről időre 
megtanuljak nagyobb műveket is. Ez 
szükséges a fejlődéshez és a lelki béke 
eléréséhez egyaránt. 
       A gyülekezet Hikisch Zoltán vezette 
énekkarát az istentiszteleten leginkább a 
graduálének alternatív megszólaltatásába 
vonom be. Én a liturgikus kórussal 
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dolgozom: alkalmanként, az adott 
istentisztelet előtt próbálunk. A műveket 
– a nap zsoltára, himnusz vagy egyéb 
liturgikus tétel, az ünnephez kapcsolódó 
többszólamú kórusmű  – annak ismere-
tében választom, hogy ki tud jönni 
énekelni. 
       Van néhány hangszeres társam is, 
akikkel időnként együtt muzsikálunk: 
ilyenkor az is előfordul, hogy az orgona- 
vagy kórusdarabokat a rendelkezésre álló 
hangszerekre alkalmazom. 
       Néhány éve rendszeresen használjuk 
a Gyülekezeti liturgikus könyvet (leginkább 
az énekverses ciklusokat és strofikus 
énekeket, de a kórussal a himnuszokat és 
egyéb liturgikus tételeket, zsoltárokat is); 
ennek megismertetése kapcsán kiderült, 
hogy még az Evangélikus énekeskönyvben 
is vannak fehér foltok.  Így meg  kell(ett)  
találnom az énektanítás hatékony 
módját: bibliaórán, hittanórán, istentisz-
telet előtt, közösségi alkalmakon. 

       Az utóbbi időben rendszeresen 
végzek temetési szolgálatot: ravatalozó-
ban és sír mellett, illetve templomi 
istentiszteleten egyaránt. Reménységem, 
hogy a zene enyhítheti a veszteség 
fájdalmát. 
       Izgalmas kihívást jelent az adventi, 
böjti és egyéb zenés áhítatok program-
jának szerkesztése, egy-egy különleges 
alkalom (pl. gyülekezeti hétvége, 
jubileum) tartalmának kitalálása. Célom, 
hogy élményeken és információkon 
keresztül közelítsem a gyülekezeti 
tagokhoz az egyházzene kimeríthetetlen 
kincsestárát. 

 
DR. ECSEDI ZSUZSA 

 
Az írás megjelent a Magyar Egyházzene 

folyóirat XXI. évfolyamának 4. számában 

 
*** 

 

VISSZAPILLANTÓ
 

ÉGIGÉRŐNK 2014. őszi számának megjelenése óta történt gyülekezeti eseményeinkről 
rövid összefoglalást adunk olvasóinknak. 

 
Szabolcs-szatmár-beregi autóbuszos 
társasutazáson augusztus 26-tól 30-ig 
vett részt gyülekezetünk 16 tagja. A 
Tisza, Kraszna és Szamos folyókkal 
„átszőtt” gyönyörű tájakon, tiszta, 
rendezett és virágos településeken keresz-
tül gondnokunk felesége, Osztoics And-
rásné Zsóka vezette a csoportot szűkebb 
hazájában szakértő idegenvezetőként, 

hatalmas lelkesedéssel, Nyíregyházától 
szülőfalujáig, Szamossályiig. Meghatot-
tan néztük a felújított templomok szó-
székeit, kazettás mennyezeteit, fa harang-
lábait, és hallgattuk a helyi lelkésznők és 
lelkészek kedves magyarázatát. Naponta 
vásárosnaményi szállásunkról indulva 
kerestük fel a látnivalókat. 
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csolat létrejöttének huszonöt éves évfor-

 

Október 12-én Budakeszi Leánygyüle-
kezetünk ünnepelte gyülekezeti épülete 
felszentelésének öt éves évfordulóját, 
melyen gyülekezetünket Keczkó Pál 
lelkész és dr. Vidovszky István felügyelő 
képviselte. Budakeszi testvéreink közgyű-
lésen nyilvánították ki önálló gyülekezet-
té alakulási szándékukat, amihez gyüle-
kezetünkben október 26-án rendkívüli 
közgyűlésen egyetértéssel adtuk hozzá-
járulásunkat. (Az önállósodás felsőbb 
egyházi egyetértés esetén 2015. január 1-
én történhet meg.)      
 
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön 
a Gesztenyés kerti emlékműnél gyüleke-
zetünk képviseletében dr. Vidovszky István 
felügyelő koszorúzott. 
 
Október 4-én tartottuk gyülekezetünk-
ben a IV. Hegyvidéki Evangélikus 
Napot, melynek „De nekem olyan jó 

Isten közelsége” zsoltárvers volt az 
összefoglaló címe. Az összejövetelnek 
gyülekezetünk minden korosztálya 
résztvevője volt. Hikisch Zoltán karnagy 
vezetésével énekkarunkat, majd Keczkó 
Szilvia evangélizációs igehirdetését és 
Keczkó Pál vezetésével a Trade Mark 
könnyűzenei együttes koncertjét hallgat-
tuk. Dr. Fabiny Tamás püspök és Gryllus 
Dániel Weöres Sándor költészetéről 

tartott zenés irodalmi előadása az Evan-
gélikus Nap egyik kiemelkedő eseménye 
volt. Az Evangélikus Nap összekapcso-
lódott bajor testvérgyülekezetünk, a 
Schrobenhauseni Christuskirche  presbi-
tereinek és új lelkészének a látogatásával, 
akikkel együtt ünnepeltük a testvérkap-

dulóját. A vasárnapi istentisztelet igehir-
detője Gerhard Rupprecht, Schroben-
hauseni testvér-gyülekezetünk lelkésze 
volt; szavainak kivetített tolmácsolását 
Bence Áron hatodéves lelkészjelöltünknek 
köszönhettük. A szombati közös ebédet 
gyülekezetünk tagjainak, míg a szombat 
esti gulyásleves-vacsorát Keczkó Szilviá-
nak és segítő társainak köszönhettük. 
 

 Keresztyén Értelmiségi FórumA
november 3-án tartott összejövetelén dr. 
Hafenscher Károly, egyházunk zsinata 
lelkészi elnökének „A reformáció 500. 
évfordulójához közeledve” c. előadását 
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ovember 7-től 9-ig az őszi családi 

orálünnep nevű zenés áhítaton nov-

 
*** 

mber második hétvégéjén 

 

 

bet 
el és 

őzeket, szarvast, sast, vaddisznót – ez 

em, 
ég 

tartson

Sándor és Bence Gábor vezetésével és 
orgonakíséretével. Az énekeket Binderné 
Sólyom Tünde és Ferenczi Zsófia fuvo-
lán, Gombos Arikán gordonkán kísérte. 
Áhítatot Keczkó Szilvia tartott.  

gyülekezetünk hívei és vendégei nagy 
érdeklődéssel hallgatták. 
 
N
kirándulást a szép zselici dombvidékre 
Dobó László vezette. A 32 résztvevő 
részére lelkészeink tartottak reggeli és 
esti áhítatokat.  
 

 
November 15-én kerti és takarító 
napon gyülekezetünk lelkes tagjai család-
jukkal együtt csinosították templom-
együttesünk helyiségeit, kertjét és udva-
rát. A szép időben tartott, hangulatos 
összejövetelt közös ebéd zárta. 
  

K
ember 9-én gyülekezetünk tagjai és négy 
énekkar váltakozva és együtt énekelték 
gyülekezeti énekeskönyvünk öt szép  
énekét,    dr.    Ecsedi    Zsuzsa,    Németh  Összeállította: KÉZDY PÁL 

Egy csokor Zselic 
 

ove
egy csodálatos, október elejét 
idéző napsütéses kiránduláson 

vettünk részt Somogy megyében, a 
Zselic dombos erdeiben. Az őszi családos 
kirándulás hosszú éveken át hagyomá-
nyosan Dobó Laci testvérünk szervezé-
sében zajlott, valahol 
Budapest környékén,
de mióta Pécsre költö-
zött, immár a második 
évben mentünk Laci
után, „az ő erdejébe”, a 
Kaposvár alatt elterülő 
gyönyörű vidékre. 
       Szombaton na-
gyot, vasárnap kiseb
túráztunk, regg
este Jónás próféta 
történetére figyeltünk, 
sokat énekeltünk, 
beszélgettünk. Láttunk 

utóbbiról az a néhány bátor fiatalember 
tudna beszámolni, aki a második éjszakát 
kint töltötte a szabadban, néhány méter-
re a vaddisznók éjszakai viadalától… 
       A vasárnapi kiránduláson Emília egy 
nagy csokor réti virágot szedett nek

 N
mely m e sorok 
írása közben is itt 
pompázik a vázában, 
s felidézi a szép 
emlékeket. Hiszem, 
hogy mindannyian 
hálás szívvel, testileg-
lelkileg feltöltődve 
tértünk haza, s innen 
is bátorítunk min-
denkit, legközelebb 

 velünk! 
 

KECZKÓ SZILVIA 
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Mesekönyv és fejhallgató 
 

lvasóink 
gyan kerül egymás mellé e 

lhat. 

eszerzett néhány 
fejhallgatót, melyek bekapcsolásával 

küket is a templomba, akiknek 

 
 

Erdélyi Csaba 

Lélektől-lélekig 
 

E
Zenészek is pálcát, vonót letettek, 

ok – 

k, 
k, 

k, 

! 
 

megkérdezhetik, Gyülekezetünk ezért b
ho
két, egymástól távolálló tárgy. 

A magyarázat: mindkettő segítheti 
istentiszteleteinken az igehallgatásunkat. 
Ha kisgyermekekkel érkezünk a temp-
lomba, akkor lelkészeink vagy segítőik 
szívesen foglalkoznak velük gyermek 
bibliakörben az alagsori hittanteremben. 
De ha mégis az istentiszteletre visszük 
őket, akkor a jobb oldali hátsó polcon az 
énekeskönyvek alatt mesekönyveket is 
találunk, amit a gyermekek csendben 
nézegethetnek az istentisztelet alatt. 
       Hallásunk korunk előrehaladtával 
kisebb-nagyobb mértékben romo

kitűnően hallhatjuk a prédikációt, hirde-
téseket és az énekeket is. Istentisztelet 
előtt az irodában egyházfi testvérünktől 
kell kérni ezt az eszközt. A fejhallgatóval 
nemcsak a templomban, hanem az 
előterekben, sőt még az alagsorban is jól 
hallható az, ami az istentiszteleten el-
hangzik. 
       Bíztatjuk testvéreinket: hozzák el 
kisgyerme

***

pedig gyengébb a hallásuk, használják 
bátran a fejhallgatót. 

 

 

 

lmentek a régi mesterek, 

s elhaltak a szárnyaló dallam
maradtak fekete kottafejek. 
De vannak ihletett pillanatok, 
öregek helyébe állnak fiatalo
rezgésbe jönnek régi hangszere
áttüzesednek holt kottafejek, 
elhalt dallamok szárnyalni kezdene
s elrepültek bár évszázadok, 
s lélektől-lélekig 
a zene: az üzenet 
íme, megérkezett

O 
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Gyülekezeti alkalmak 2014 decemberétől 2015 márciusáig 
 

Hónap Nap Időpont Esemény 

novem-
ber 

ség az 
istentisztelet után 30. vasárnap 11:00 Advent első vasárnapja, szeretetvendég

de
ce

m
be

r 

04. rtök Adventi igehirdetés  óbudai ev. lelkész csütö 18:00  - Jakab Béla

09. kedd 18:00 Adventi igehirdetés – Kőszeghy Tamás nyugal-
mazott lelkész

09. kedd 19:00 Adventi szeretetvendégség – Budakeszi és Duna-
keszi testvéreinkkel közösen

20. s t retetvendégség zomba 17:00 Karácsonyi sze

20. s t zomba 17:00 Gyerek szeretetvendégség 

24. szerda 17:00 Karácsony este – istentisztelet  

25. csütörtök 10:00 Karácsony ünnepe – istent
közvetíti) 

isztelet (M1 élőben 

26. péntek 10:00 Karácsony 2. ünnepe – istentisztelet 

30. kedd 18:00 Ifjúsági előszilveszter 

31. szerda 18:00 Óév este – istentisztelet 

ja
nu

ár
 

cs k let 01. ütörtö 10:00 Újév napja – istentiszte

06. kedd 18:00 Vízkereszt – istentisztelet 

18-25. vasárnap–
vasárnap Ökum. Imahét – szeretetvendégség nálunk 

26. hétfő 18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum – dr. Szabó István 
református püspök

fe
br

uá
r 06-08. péntek–

vasárnap Fiatal családok találkozója Balatonszárszón 

15. v  asárnap 18:00 Zenés áhítat 

23. hétfő 18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum 

m
ár

ci
us

 

tán 01. vasárnap 17:00 Irodalmi délu

05. cs  ütörtök 18:00 Böjti igehirdetés 

06-08. péntek–
vasárnap Gyülekezeti csendes hétvége Révfülöpön 

17. kedd 18:00 Böjti igehirdetés 

21. szombat 09:00 Kerti és takarítási munkanap 

A r zer lma o rítón olvashatóak. ends es alka k időp ntjai a hátsó bo
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Egyházfenntartói hozzájárulás 
 

Gyülekezetünk gazdasági fenntartása elsősorban a gyülekezet tagjainak  
önkéntes egyházfenntartói hozzájárulásától függ. 

 
Kérjük elsősorban azoknak a híveinknek az adományát,  

akik ebben az évben még nem fizettek 
 egyházfenntartói járulékot vagy név szerint kimutatható adományt. 

 
A hozzájárulás befizethető személyesen készpénzben a gyülekezeti irodában,  

vagy átutalható a 11712004-22458078 számlaszámra,  
„Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség” megnevezéssel  

vagy sárga csekken. 
 

Legnagyobb bevételi forrásunkat híveink adományai jelentik, 
 amelyek gyülekezetünk pénzügyi stabilitását biztosítják. Ezeket a perselypénz,  

az alapítványunkra befolyó 1 %-os felajánlások és  
a bérleményeink kiadásából befolyó összegek egészítik ki. 

 
Kérjük gyülekezetünk tagjainak, az ÉGIGÉRŐ lapunk címzettjeinek  
egyházfenntartói hozzájárulását. Egyúttal megköszönjük eddigi szíves  

adományaikat és személyi jövedelemadójuk 2 x 1 %-ára az egyházunkhoz és  
gyülekezetünk alapítványához irányított felajánlásaikat. 

 
                                   A Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma 

 
Kazuális szolgálatok 2014-ben 

 
2014-ben házasságot kötöttek: 

„Boldog mindenki, aki az Urat féli, 
 és az ő útjain jár.”  

Zsolt 128,1 
 

Beliczay András – Fülöp Katalin, Stefán Attila – Bernáth Ágnes, Bartal Péter – 
Ratatics Ágnes, Dr. Papp Tibor – Kovács Kamilla, Józsvai Dávid – Dunai Eszter, 
Várfalvai Csaba – Kasnyik Martina, Szakács András – Bajor Emese 
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2014-ben megkereszteltek: 
 Jézus mondja:  

„Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
 Mt 28,20 

 
José Daniel Campos Tomcsányi, Fernando mpos Tomcsányi, Alanna Isabella 
Campos Tom dy Botond, 
Zsigmondy B rika, György 
Zsófia, enke, 
Ferenczi Máté Zsombo de, 
Ai s 
An , 
Halbritter Lu
 
2014-ben utolsó útjukra kísér

 Josue Ca
csányi, Matulai Lili Dóra, Zsigmondy Bendegúz, Zsigmon
uda, Lér yörgy Eánt Zsolt, Szita Noémi, Bernáth Ágnes, G

 Szentes Szófia, Sziklai Domos Kornél, Szontagh Balázs, Megyeri L
r, Fazekas Marcel ulek Abigél, Horváth Tünl Ferenc, Sch

nsworth Matthew Paul, Dr. Simon Tibor, Somogyi Fanni, Luterán Lizi, Jorsit
na, Balogh mvai Bence Bálint Ádám, Fekete Fruzsina, Diószegi Áron, Ha

a  c

tük:  
„Nincsen üdvösség senki másban,  

mert nem is adatott az embereknek  
az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”  

ApCsel 4,12 
 
Horváth Ferencné sz. Pekanovich Judit, Iván, Sántha Géza, Németh 
Ferenc tván-
né sz. möl 
Ján i 
István Sándor, Móritz Zsuzsanna, Zsuffa Józsefné sz. Gál Anna Mária, Szendrői 
Ádám, Bagyinszki János, Benkő István, dr. Orendi Herbert, Halmosi Jánosné sz. 

eischlag Erzséb yi, 

014-ben ko

 Dr. Decker 
, Dr. Bertalan György, Denk László, Seregi Dávid Maxim, özv. Binder Is

 Göttche Lívia, Holler Istvánné sz. Korbely Erzsébet, Reichart András, Tö
os, Reinheimer József Rezső, Clement Károlyné sz. Várhelyi Katalin, Ujszász

B et, dr. Rezessy Gábor, Danhauser Lászlóné sz. Mihajlovits Györg
Hlaváts Gabriella 
 
2 nfirmáltak: 

„Légy hű mindhalálig,  
és neked adom az élet koronáját.”  

Jel 2,10 

Bácskai Péter, Binder Csaba Domonkos, Bretz Bálint, Czakó 
Abigail, Roszik Andrea Nikoletta, Somogyi Máté, Szalai Kristóf,
Zsigmondy Álmos Bendegúz, Bánfi Barnabás 

 
Barnabás, Frizon 
 Tarjányi György, 

 
felnőttek:  
Ribárszkiné dr. Maros Ildikó, Szita Noémi, Bernáth Ágnes, György Erika, György 
Zsófia, dr. Simon Tibor, Horváth Tünde 
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yülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:

Állandó g 	
 

 
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával   

zi ünnepeken 9.30-kor  

 
Gyermek bibliakör:

 
Családi istentisztelet 
A hónap első vasárnapján 11.15-kor 
 
Zenés istentisztelet 
A hónap 3. vasárnapján 11.15-kor 
 
Budakeszin 
a gyülekezeti házban  (Fő u. 155.): 
asárnap és egyháv

(a hónap 2. vasárnapján családi, 
a 3. vasárnapon úrvacsorával) 

 
Budahegyvidéken, Budakeszin 
az istentisztelettel párhuzamosan. 
 
Bibliaórák: 
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti) 
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti) 
Hó első csütörtökén 18.00 órakor  
(középgeneráció) 
 
Ifjúsági és fiatal felnőtt órák: 
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön    
(kéthetente) 19.30 órakor családoknál 

Házaspáros kör: 
Minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól 
családoknál 
 
Konfirmált ifjúságnak és a 
középiskolás korosztálynak: 
pénteken 17.30 órakor 
 
Konfirmációi előkészítő: 
csütörtökön 17.00 órakor 
 
Énekkari próbák: 

  Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti 
kórus (alag
 

sori próbateremben) 

Hittanórák: 
Gyülekezeti központ: 
Hétfőn 16.30 órakor óvodások és 
kisiskolások részére több csoportban. 
Iskolákban tanrend szerint. 
 
Baba-mama kör:  
Minden hónap 1. és 3. péntekén 
de. 10.00 órakor az alagsori kisterem-
ben. 

 
j. órákra, énekpróbákra bejárat az

 

   

A hittan- és bibliaórákra, if  alsó udvari kapun.

 

            Erős vár a mi Istenünk!                                               Égigérő 
            

ail: pal.keczko@lutheran.hu 
ti: Borókay Ferenc, Borókay Réka, Büky Anna, Keczkó Szilvia, Kézdy Pál  

egyvidéki Önkormányzat támogatja.
 

 
A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja 

Kiadó: Keczkó Pál lelkész 
1123 Budapest, Kék Golyó u. 17. 

telefon: 224-0640; 20 824-3460  e-m
Szerkesz

Weboldal: http://hegyvidek.lutheran.hu 
Tördelés és nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor nyomdája 

A kiadvány megjelenését a XII. kerületi H


