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Áldott Karácsonyt kívánunk minden Kedves Testvérünknek!
Boldogító léptek
Amikor néhány évvel ezelőtt karácsonyi
gyerekszíndarabra készültünk, egy az előadáshoz illeszkedő képre lett volna szükségünk. Sehol se leltünk pont olyat,
amely úgy röpített volna bennünket a betlehemi éjszakába, hogy a hallottakon túl
láthatóvá is tegyen megannyi apró részletet. Úgy, hogy bevonjon bennünket
a szent éj örömébe egy tűzrakáson, egy

ottfelejtett korsón vagy lámpáson keresztül, a csillag, az angyal, a kedves állatok
segítségével, vagy éppen néhány rejtélyes
lábnyomot felfedezve.
Aztán egy festőművész – O. Ranvig
Róza – akvarellbe öntötte számunkra,
hogy minden kis részlet valóban ott
legyen a helyén és az értünk született
Megváltót köszönthesse a maga sajátos
nézőpontjából, a gyermekek játékos
hangján.
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Most ez a kép került elő újra, hogy
a körlevél olvasóit is inspirálja arra, ki-ki
fedezze fel a maga helyét a kapott ígéretek és a Jézus születését körülvevő apró
részletek közelében. Hogy bátran csodálkozzunk rá – felnőttek és gyerekek –,
a mi 2014-es ádventünk különleges nézőpontjából Jézus születésére, közelségére.
Arra, hogy az Ő közelében most is helyünk van.
A nézőpont lehet akár az édesanyai
nézőpont is. Máriáé. Jézusra először Ő tekint kockázatot vállaló gondossággal.
Ez a szegény fiatal jegyes rengeteg szégyent, veszélyt és bizonytalanságot vállalt fel azzal, hogy el- és befogadta Isten

Zenés angoL
istentisZteLet
2015. február 8-án, vasárnap 9:30-tól
az angol nyelvű istentisztelet keretében
zenei programmal szolgál
a Magyarországra látogató
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akaratát. A váratlan terhesség veszélybe
sodorta Józseffel tervezett jövőjét, de meg
kellett állnia a kisváros és az utókor
kritikus szeme előtt is. Hosszú az út odáig, hogy a Magnificatban megénekelt
megalázottsága nyomán valójában boldognak mondja Őt minden nemzedék.
Ahhoz valójában arra van szükségünk,
hogy a fiúban, Jézusban, a születettben,
a felnövőben és abban is, akit egy napon
a fájdalmak anyjaként holtan tart kezében, felismerjük, hogy az Isten maga lépett be ebbe a világba. És ahol Ő jár, ott
boldogító jelenléte félreérthetetlenül azt
üzeni: jöjj közelebb, mert én már itt vagyok. Érted jöttem e világra, hogy boldogító lépteim közelében megtaláld helyed,
utad és életed.
A kép részleteit nézegetve karácsony
áldott légköre érinthet meg bennünket,
melyben a saját születésünk értelmét
megadó mély és elűzhetetlen bizalom járhat át. Boldogító léptek közelében.
aradi györgy

St. George’s British International School
(Róma)
Énekkara és Kamarazenekara
Művészeti vezető: Darren Everhart
Igehirdető: Dr. Bácskai Károly
SzEREtEttEl váRunK minDEn éRDEKlőDőt
a KülönlEgES iStEntiSztElEtRE!

A körlevélben található Luther idézetek
forrása luther márton: mélysége és
magassága – áhítatok az év minden
napjára (Koinónia, Kolozsvár, 2010)
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Tartalmas csend
Az adventi időszakban rövidülnek meg
leginkább a nappalok.
A természet kopárságot mutat, az idő
hideg, a fény kevés, az ember önkéntelenül is csendesebbé válik. A népnyelvben
az adventet „csendes idő”-nek is nevezik.
Megengedhetjük magunknak, hogy
befelé figyeljünk, csendben legyünk.
A csendben halljuk jól Isten szavát.
A csendben halljuk meg azt, ahogy
Jézus kopogtat nálunk, hogy betérjen
hozzánk. A hidegben, sötétben és csendben érkezik, hogy majd meleget és fényt
hozzon magával nekünk és az egész világ
számára.
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A karácsonyi készülődés forgatagában
meg kell találnunk a csend idejét. Nem
csak azért, mert a sok elvégzendő feladat
és sok gond között szükségünk van nyugalomra, pihenésre, hanem azért is, mert
tényleg csak így tudjuk a helyes kapcsolatot megtalálni és megélni Istennel.
A csend persze félelmetes is tud lenni
ha üres, néma. Rajtunk is áll, megpróbáljuk-e megtölteni tartalommal: önvizsgálattal, vallomásainkkal, kérdéseinkkel és
a válaszra figyeléssel. Keressünk egy
csöndes helyet és pár percet töltsünk el
ott minden nap. Gondoljuk végig, hogy
az idei adventben kit és mit várunk. És
figyeljünk arra, Isten mit válaszol a bennünk lévő gondolatokra. Pelikán andrás

Megjelent az evangelikus.hu oldalon lévő adventi sorozatban.
További áhítatok: http://evangelikus.hu/címkék/adventi-üzenet
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KIK A BOLDOGABBAK?
Boldogok, akik hiánytalan egészségben érik el a késő
öregkort, és még boldogabbak, akik a legsúlyosabb
fogyatkozásoktól gátolva is betöltik küldetésüket a
szellem ereje révén.
Boldogok, akik tudják a célt és biztosan törnek feléje, de még boldogabbak, akik semmit sem akaró, csavargó Szindbádként gyönyörködnek az élet mindig új meglepetéseket tartogató utazásában.
Boldogok, akik sosem cselekszenek látható eredmény nélkül, de még boldogabbak, akik akkorra is megőrzik derűjüket, ha már biztosan tudják, hogy sohasem érik meg az
elvetett magvak betakarítását.
Boldogok, akik a legvéresebb vadászatok idején sem
kerülnek a hatalom puskacsövei elé, de még boldogabbak, akik úgy állnak szembe velük, hogy minden lövés
a hóhért találja szíven.
Boldogok, akik minden este révbe kormányozhatják
csónakjukat, de még boldogabbak, akik magukat a
szabad vizek áramára bízva részegednek meg újra és
újra a csillagok végtelen ölelésétől.
Boldogok, akik lobogó rőzsetűznél oktatják gyermekeiket
az atyák szokásaira, de még boldogabbak, akik a saját
testükből gyújtanak máglyát, hogy példaképül álljon
a messze századok fiai és lányai előtt.
Boldogok, akik gondolataikkal termékenyítik meg az őket
körülvevő eleven világot, de még boldogabbak, akiknek lelke üres papír, melyre a világ örökérvényű
gondolatai íródnak.
Boldogok, akik sohasem ismerik a kudarcot és a megaláztatást, de még boldogabbak, akik a legfájóbb vereségből
is talpra állnak, mert minél mélyebbre buknak, annál
többet vetnek ki énjük romlandó anyagából.
Hárs Ernő
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ÁDVENTI KONFIRMÁCIÓ
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”
Mt 21,28

Ádvent második vasárnapjának evangéliumi
üzenetét úgy hallgattuk, hogy együtt
örültünk gálos-Horvát Cecíliával, aki ezen
a napon konfirmálkozott.
A megerősítő igei áldás így szólt:
„ne gyűjtsetek magatoknak kincseket
a földön,…
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket
a mennyben,…
mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.”
Mt 6, 19-21

örüljetek az Úrban mindenkor,
ismét mondom, örüljetek! Fil 4,4
„Ez az öröm a hit gyümölcse és következménye. Mert lehetetlen örülnie Istenben annak a szívnek, amely még nem hisz benne. Ahol nincs hit, ott csupa félelem, menekvés, bátortalanság és szomorúság van, amikor Istenre gondolnak, és az Ő nevét emlegetik. (...)
Az öröm magától következik, ha a gonosz lelkiismerettől megszabadultak. Íme, ily
örömről beszél itt Szent Pál. Nincs itt bűn, sem a halál vagy a pokol félelme, hanem
csak Isten iránti vidám, mindenre kész bizakodás és az ő jóindulata. Az apostol az ismétléssel az intelmet erősíti. Erre szükség is van, hogy ha némelykor bűnbe esünk, az
Istenben való öröm erősebb legyen, mint a bűnök miatti szomorúság.” luther márton
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Malacúr
A kistesóm egész decemberben csak malacúrról beszélt.
– Születésnapi ajándék lesz neked –
mondta. Malacúr egy rózsaszínre festett
papírtányér volt, amire később ragasztott
fül, láb és kéz, meg persze mosolygós
száj kerül. Aztán eljött a nagy nap, amikor malacúr készen lett, de valamiért
mégsem került haza az óvodából, a kistesóm pedig többé nem hozta szóba.
Aztán egyszer apuval elmentünk az oviba. A falon ott díszlett 17 gyönyörűen
mosolygó, szélesre tárt kezű malac, de
a sor végén volt egy másik is, ami kitárt
kezét a szeme előtt tartotta, szeméből
pedig könnyek potyogtak, alján pedig
lufi, a kistesóm jele.
– Miért sír a malacod? – kérdeztem őt.
És ő is sírni kezdett, mint malacúr,
potyogtak a szeméből a könnyek, és
lassan a sírástól megnehezült hangon
mondta el, hogy az óvó néni összekeverte
a festett tányérokat, az övé pedig olyan
szép volt. De ez…
És valóban. A festék kopott, itt ott pirosas, lilás foltok éktelenkedtek rajta,
a síró malacúr kerek fején.
Akkor apát megkértem, vegyen nekem
titokban papírtányért. Amikor én otthon
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voltam, mert beteg lettem, az egyik nap
elővettem a rózsaszín festéket, a színes
lapokat, szemet szájat vágtam ki, és
olyan gyönyörűen festettem, mint még
soha. A kivágott dolgokat, és a rózsaszín
tányért az asztalon hagytam, és nagyon
izgultam, vajon mit szól majd a kistesóm,
amikor meglátja.
Aztán eljött az este, ő hazajött az oviból. Meglátta az asztalon a félkész új
malacurat. Azonnal nekiláttunk, felragasztottunk rá mindent, és amikor már
majdnem kész lettünk, a kistesóm megengedte, hogy a nagy, mosolygós szájat
én rajzoljam fel.
Másnap hazahozta régi malacurat is.
Azt játszottuk, hogy új malacúr vigasztalja régi malacurat. Aztán rám nézett
a kistesóm, és azt mondta:
– Te vagy a legjobb ajándék, akit kaptam karácsonyra – és nevetve tette hozzá
– Pedig akkor még én nem is voltam!
Jézus Krisztus karácsonyi születése
az egész világot megmozdította. Olyan
szeretet jelent meg vele ebben a világban,
amelyet azóta sem lehet sem eltörölni,
sem semmissé tenni. Ő, és az általa hozott szeretet a legnagyobb karácsonyi
ajándék, ami újra és újra megmozdít minket is. Még a síró malacurakat is.
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Ádventindító
szeretetvendégség
Alkalmunkra, november 29-én, szép
számmal érkeztek új hittanosaink közül.
Megtelt a gyülekezeti terem családokkal.
Köszönjük a háziasszonyok szorgos
készülését, Peternák annának a kézműves foglalkozások vezetését.
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Az idén kettős jubileumát ünneplő Fasori Evangélikus Gimnázium – 110 éve épült
és nyitotta meg kapuit, illetve 25 éve indult újra az egyházi oktatás-nevelés – szellemi
örökségét jeles öregdiákja idézi meg. Dr. Liptay György arról is vall hogyan élte át kisdiákként
a 70 évvel ezelőtti megrázó eseményeket. (Szerk.)

Érezhető összetartozás
találkozás a Fasori örökdiákok
tiszteletbeli elnökével

Bár 1932-ben látta meg a napvilágot,
„mégis” fáradhatatlan. Mikor egy hétköznap este meglátogattam, akkor is
épp egy tanulmányon dolgozott. Korát
meghazudtolóan aktív dr. Liptay
György vegyészmérnök, aki azonban
most nem szakmai sikereiről, hanem
fasori gimnáziumi emlékeiről mesélt
nekem az otthonában.
– 1932-ben születtem a fővárosban.
1942 és 1950 között jártam a BudapestFasori Evangélikus Gimnáziumba. Az itt
töltött időszak egész szakmai és emberi
életemre nagy hatással volt. Néhai dr. vermes miklós tanár úrnak köszönhetem például azt, hogy a figyelmem a kémiai analízis felé fordult.
1954-ben végeztem a Műszaki Egyetemen, és szereztem vegyészmérnöki diplomát. Most visszatekintve tudom, hogy
szakmai életutam alapjai a fasori gimnáziumban szilárdulhattak meg. A délutáni
úgynevezett szakkörökön ismerkedhettem meg például behatóbban a kísérletezés szépségeivel. Akkor még nem tudtam,
de voltaképp ennek köszönhetően fordult
a figyelmem afelé a terület felé, amivel
azóta is folyamatosan foglalkozom, a termikus analízis – vagyis az anyagoknak
a hőmérséklet hatására bekövetkező változása – felé.
A családtagjaim közt nem volt vegyész.

Édesanyám tisztviselőként egy biztosítótársaságnál dolgozott, édesapám tanító
volt, emellett társadalmi munkában a kilencedik kerületben – a harmincas években egy tornateremben, a negyvenes
években egy lakásban, maid az ötvenes
évektől a Thaly Kálmán utcában – a gyülekezet kántora. Nagyon szeretett gyerekekkel foglalkozni. Érdekes, hogy bár
nem szereztem pedagógiai képesítést,
később magam is oktathattam a Műegyetemen.
Visszatérve a Fasorra: nagyon jó híre
volt az intézménynek, a tehetséges diákokat a szüleik mindig is, így az én időmben
is igyekeztek beíratni ide. Ide járt az öcsém
és két unokaöcsém is.
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Olyan vérzivataros időszakban jártam
oda, amit többszöri „rendszerváltozás”
jellemzett: a Horthy, majd a Szálasi korszak követte egymást, végül a „felszabadító” szovjet hadsereg érkezésével szembesülhettünk, majd bekapcsolódhattunk
a második világháború utáni újjáépítésbe;
azután pedig Rákosi lett az ország vezetője.
Mozgalmas és nehéz évek voltak ezek,
megerősítették, összekovácsolták, összetartóvá tették korosztályom tagjait.
A mai napig büszke vagyok arra, hogy
úgy élhettem meg és úgy élhettem át sok
mindent, hogy a lelkiismeretem tiszta
maradt, reggelenként bátran nézhetek
tükörbe.
A család nagyon sokat jelentett akkor is,
most is, a famíliának köszönhetem, hogy
meg tudtam maradni embernek. És persze
a Fasornak is, ami egy olyan tanintézmény volt, ahol humanista, toleráns, minden iránt érdeklődő, hazafias, és nem utolsósorban keresztény szellemű nevelést
nyújtottak a tudós tanárok a diákoknak.
Akkortájt körülbelül negyven fő oktatott a falak között, és csaknem mind
rendelkezett doktori címmel is. De nemcsak tanítottak, hanem neveltek is ezek a
nagyformátumú emberek és pedagógusok, akik ezen kívül még tudományos
munkát is folytattak, hiszen rendszeresen
publikáltak különböző folyóiratokban.
Jó szemük volt arra, hogy meglássák,
ki miben tehetséges; kinek milyen területen érdemes fejlődnie.
Emellett tanárok és diákok egyaránt
írtak a gimnázium lapjába, az ifjú évek
című, havonta megjelenő orgánumba is.
Többeknek volt a nevéből alkotott újságírói álneve, Remport Elek tanár például
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telek névvel látta el írásait, martin
györgy későbbi néprajzkutató a tinka
nevet használta, én tayor-ként írtam alá.
Különösen is fontosnak és jónak tartottam az iskolában érezhető toleranciát
és nyitottságot. Ez például azt is jelentette, hogy nem számított, ki milyen felekezetű volt, éppúgy volt köztünk evangélikus, református, katolikus, baptista,
unitárius, mint izraelita vagy görög katolikus. Nem ez volt a lényeg. az volt a fontos, hogy jó volt, élő volt mind az osztályközösség, mind pedig az iskolai közösség
egésze. érezhető volt az összetartozás.
Azt hiszem, ennek a szellemnek is volt
köszönhető, hogy egyáltalán nem volt jellemző az antiszemitizmus. Egyébként is
gyerekek voltunk még akkor, nem kinekkinek a faji hovatartozását néztük. A zsidókérdés nem volt kérdés.
Persze, azt azért természetesen tudtuk,
éreztük, hogy háború van. Tisztában voltunk vele, hogy vannak, akiknek sárga
csillagot kell viselniük. A tanítás sem
zajlott már a megszokott keretek közt.
1944-ben nem szeptemberben kezdődött
az iskola – ahogy korábban mindig –,
hanem csak október elején. Ám a hónap
végén a Fasor már be is zárta a kapuit,
szervezett keretek közt, egyéni képzésként folytatódott tovább az oktatás. Hivatalosan nem volt tanítás, de be lehetett
járni az iskolába.
Aztán eljött az az idő, amikor már ez
a lehetőség is megszűnt, ’45 tavaszáig
nem volt iskola, majd pár hónapig volt tanítás, ám úgy, hogy utána rövid idő alatt
egy teljes félév anyagát kellett megtanulni. El lehet képzelni, hogy ilyen körülmények közt milyen volt az oktatás színvonala, de mindenki igyekezett ebből
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a helyzetből – amikor a szó valódi értelmében vett közösségi
élet lehetetlenné vált, sokszor féltünk és nélkülöztünk is, például ’44 adventjében, elsötétítéskor – a lehető legtöbbet, legjobbat kihozni.
Összességében azt hangsúlyoznám, hogy egy életre meghatározóak és fontosak voltak a számomra a Fasorban töltött
évek, a tradíciók, az intézményben átélhető tolerancia és nyitottság, a közösség ereje, a tanárok embersége és tudása.
Az a tapasztalat, hogy tanulni nem a jó jegyért, hanem
magáért a tudásért érdemes.
gazdag zsuzsanna

Dr. Liptay György szakmai életútja
A neves vegyészmérnök 1932-ben született Budapesten.
1963-ban műszaki doktori címet, 1971-ben kandidátusi,
1994-ben tudományok doktora fokozatot szerzett. Termikus
analízissel foglalkozik, annak nemzetközileg is elismert
kutatója. Több hazai és nemzetközi konferencia elnöke,
szervezője. Két tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági
tagja, hét könyv szerkesztője, több társadalmi szervezet
tisztségviselője. 1985-ben Than Károly kémikusról elnevezett díjat kapott. 2002-ben a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) emlékérmével tüntették ki. 2004-ben arany diplomáját vehette át. 2007-ben neki
ítélték a Fabinyi Rudolf vegyészről elnevezett emlékérmet.
2013-ban a Náray-Szabó István vegyész, egyetemi tanár nevét viselő tudományos díjat vehette át, amit a kémia tudományában kiemelkedő munkásságot végzőknek ítél oda
a Magyar Kémikus Egyesület. 2014-ben kapta meg gyémánt
diplomáját.

Merj szembenézniI
Merj szembenézni angyaloddal,
bármily irtóztató is köztetek a különbség!
Te vagy a völgy, ő a megmászandó hegyoldal,
s életnek csupán akkor mondható
földi utad, ha egymástól való
távolságotok szűkítette összébb.
Hárs Ernő
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Férfias munka
2009. áprilisában készült el gyülekezeti
központunk felújítása. Virágvasárnapot
megelőző szombaton szenteltük fel
a gyönyörű, csillogóan tiszta gyülekezeti termet. Azóta közel hat év telt el. Sok
száz gyülekezeti program, kiállítások és
koncertek tucatjai, gyermekfoglalkozások, testületi ülések és lelki alkalmak
voltak termünkben. A jó adottságú teret
igyekeztünk jól használni. Közel hat év
után egy frissítő festés adhatja vissza
újra az eredeti szépségét.
Az év elején önkéntes gyülekezeti
munkával szeretnénk ezt a frissítést
elvégezni. S minthogy gyülekezetünkben sok önkéntes szolgálatot végeznek
lányok és asszonyok, január 5-ére és 6ára most kizárólag férfiak jelentkezését várjuk.
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a festéshez szükséges eszközöket
biztosítjuk, de erős és ügyes kezekre
szükség lesz a festésnél és a közös ebéd
elkészítésénél is. Az ünnepek után, az új
év kezdetén így munka közben lehet
alkalmunk megbeszélni, mit várunk
például a labdarúgó-válogatott 2015-ös
mérkőzéseitől vagy az autópiac újdonságaitól, hogyan látjuk a világ dolgait
férfi szemmel.
Január 6-án este pedig – jó munkánk
végeztével – a templomban vízkereszti
istentiszteleten adhatunk hálát Istennek
azért az erőért, amivel megajándékozott
e szép feladat elvégzésében.
előzetes jelentkezéseket a lelkészi
hivatal elérhetőségein vagy istentiszteleteket követően a templomi iratterjesztési asztalnál várjuk.
Pelikán andrás és aradi györgy

Adventi forralt bor
és gyermekkarácsony
Advent negyedik vasárnapján, december 21-én
idén is szeretnénk megállítani az utcán járókat
egy kis beszélgetésre. Ahogy két évvel ezelőtt,
idén is presbitereink készülnek arra, hogy a délelőtti istentisztelet végén a templom kijáratánál
forralt bort kínáljanak a Városligeti fasor népének.
Délután 4 órakor pedig a gyermekek karácsonyára hívunk mindenkit. Sokan már most
készülnek azzal az előadással, ami az istentisztelet középpontjában lesz, de azokat is ajándékokkal várjuk, akik idén nem szeretnének szerepelni.
De versmondással, mesével vagy zenével bárki
szolgálhat az istentiszteleten még előzetes jelentkezés nélkül is. ünnepeljünk együtt!
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Köszönet

Petrovich István gyülekezeti
tagunk sok évtizeden át hűségesen jelen volt istentiszteleteinken, most egy felajánlása révén
gyülekezetünk teológiai könyvtára is gazdagodott, valamint
könyvekkel és ruhákkal segített
sokaknak. isten éltesse őt sokáig!

2014. Karácsony

HA MÉG ÖRÜLNI TUDSZ
Ha még örülni tudsz egy rügy-álmából ébredt
meztelen falevélnek,
mely szemérmetlen gyönyörtől ragyogva
szeretkezik az áprilissal,
a június mennydörgő záporának,
mely magot, füvet érettebbre hizlal,
a napsugárnak, amely mint a reggel
ostora csíkokat pattint szobádba,
a holdnak, melyet nyugat ege rejt el,
miután maga lett önmaga túlvilága,
a zsoltáros rigónak, mely betévedt
a tetők erdejébe,
a szürkületbe hieroglifákat
író magános denevérnek,
melyről azt hitted, már örökre vége –
ha még örülni tudsz egy tündérkarcsú lábnak,
mely a sűrűre nőtt embervadont kaszálja,
ellobbant századokból áramló muzsikának,
melynek szíveddel egybecseng szabálya,
felhőárnyéknyi versnek,
telet túlélt bogárnak,
s unokák sorsjeléből felcsillanó reménynek:
még van értelme élned.
Hárs Ernő

és kincseiket kitárván, ajándékokat
adának néki:
aranyat, tömjént és mirhát. Mt 2,11
„Hogyan fordíthatnánk (aki közülünk ezt megteheti) pénzünket és javainkat arra,
hogy Krisztus Urunk országa fenntartassék és gyarapodjék, és a nyomorgó gyermekek élelemhez jussanak? Ezt így kell érteni: vagyonunkkal elő kell mozdítanunk,
hogy legyenek szorgos igehirdetőink, kitűnő egyházi szolgáink és iskolamestereink,
hogy eltartsuk szegényeinket, akik eledelüket betegség vagy más szükség miatt nem
tudják maguk előteremteni.” luther márton

2014. Karácsony
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Ökumenikus imahét
Jézus így szólt hozzá: „adj innom!” (Jn 4,7)
2015-ben január 19. és 25. között ünnepelhetjük az ökumenét, az Egyház egységét. Az imahét mottóját és tematikáját
ezúttal Brazíliában állította össze az ottani keresztény felekezetek által alkotott bizottság. A fasori gyülekezet területéhez
tartozó két lelkészkörben ezúttal is gazdag találkozási lehetőséget kínálunk minden érdeklődőnek. Látogassunk el egyegy ismerős és ismeretlen templomba, lássuk meg, hogy más
felekezetű keresztények éppúgy testvéreink, mint azok, akikkel saját templomunkban találkozunk év közben!
vegyünk részt az imahéten, ünnepeljük együtt az ökumené
jegyében az Egyház urát!
Részletes program hamarosan honlapunkon olvasható.
Minden istentisztelet 18 órakor kezdődik.
VárosLiget KörnyéKe
Január 19., hétfő: Római katolikus templom, Thököly út 56.
Január 20., kedd: Evangélikus templom, Városligeti fasor 17.
Január 21., szerda: Református templom, Szabó József utca 16.
Január 22., csütörtök: Pünkösdi templom, Thököly út 46.
erZséBetVáros
Január 19., hétfő: Református templom, Gyulai Pál utca 9.
Január 20., kedd: Evangélikus templom, Városligeti fasor 17.
Január 21., szerda: Román ortodox kápolna, Holló utca 8.
Január 22., csütörtök: Metodista imaház, Felső erdősor 5.
Január 23. péntek: Görög katolikus templom, Rózsák tere 10.
Január 24. szombat: Római katolikus templom, Rózsák tere 8.
Január 25. vasárnap: Baptista templom, Wesselényi utca 53.
KeDVes oLVasóinK! Reformáció ünnepére megjelent körlevelünk kapcsán a postára adását követően sajnálattal vettük észre, hogy a nyomdából számos példány hibásan, hiányosan jött ki. A technkiaki hibáért elnézést kérünk, remáéljük, sokan tudták
pótolni a hiányt egy második példány megszerzésével, vagy a holnapunkon található
digitális változat megtekintésével. Igyekszünk a jövőben még jobban ellenőrizni azt,
valóban hibátlan-e az elküldött példány. Gyülekezetünk honlapján (fasor.lutheran.hu)
megtekinthetők korábbi körleveleink az „Útravaló/Körlevelek” menüpont alatt.
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2014. Karácsony

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink a 2014/15. tanévben
■ istentisZteLet úrvacsoraosztással minden vasárnap és ünnepeken 11
órakor
CsaLáDi istentisZteLet minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
angoL nyeLű istentisZteLet
úrvacsoraosztással a hónap 2. és 4. vasárnapján 9:30-kor
■ HittanóráK gyerMeKeKneK
aZ iFi KLuBBan keddenként 16:30-tól
■ gyerMeKeK JátéKos VasárnapJa minden vasárnap 11 órakor (az
istentisztelettel párhuzamosan) a gyülekezeti teremben
■ KonFirMáCió oKtatás vasárnaponként 9:30-tól a gyülekezeti teremben
■ Junior KLuB Testi és lelki egyensúly, énkeresés, edzés. A junior korosztályt (13-19 év) hívjuk péntek délutánonként 17 órától az ifi klub helyiségébe játékos beszélgetésre, közös útkeresésre.
■ BaBa-MaMa KLuB kéthetente
szerda délelőttönként 10 órától a gyülekezeti teremben.

■ Forrás KLuB. Keresztelőre, konfirmációra, esküvőre készülő fiatal felnőtteknek, és minden érdeklődőnek, akik
szívesen kapcsolódnának egy olyan közösséghez, ahol nyitottan lehet kérdezni,
beszélgetni hitbeli és hétköznapi kérdésekről. Minden hónap utolsó szerdáján 18
órakor a gyülekezeti teremben.
■ iDőseK BiBLiaóráJa minden
szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

international
english language service
at Budapest-Fasor
evangelical-Lutheran Church
on the 2nd and 4th sunday
of the Month at 9:30 am.
address:
Városligeti fasor 17.
tel:
+36-20-770-3700
email:
fasor@lutheran.hu
fb: https://www.facebook.com/city.park.lutheran

Jótékonysági karácsonyi délután
Vannak akiknek természetes az ünnepek közeledtével a sok ajándék és az ünnepi
étkezések hozzávalóinak beszerzése. De vannak akiknek sokkal kevesebb jut az ünnepi asztalra vagy a karácsonyfa alá, mint amennyit szeretnének szeretteiknek adni.
Gyülekezetünk sok éve hívja a 7. kerületi családsegítő szolgálaton keresztül a környék rászoruló gyermekeit, családjait egy ünnepi együttlétre, játékra, éneklésre,
uzsonnára és ajándékozásra. A december 20-i, szombat délutáni programra várjuk
önkéntes segítők jelentkezését, akik az étkezés előkészítésében vagy a meghívottak
vendégül látásában tudnak segíteni. Távollétünkben gyülekezetünk számlaszámára
eljuttatott adományokkal is segíthetjük ezt a karitatív eseményt. De arról se feledkezzünk meg, hogy kinek-kinek saját lakókörnyezetében is vannak rászorulók, akik
örömmel fogadják a segítséget. Vegyük észre és segítsük őket!
gyülekezetünk számlaszáma: 11705008-22506573
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2014. Karácsony

MEGHÍVÓ

Ádventi Jótékonysági Koncert
2014. december 13-án (szombat)
este 6 órakor
a Fasori Evangélikus Templomban
1071 Budapest, Városligeti fasor 17.

A Magyar Kamarazenekar
előadásában

J.S. Bach, W. A. Mozart és J. Sibelius
művei szólalnak meg.

Koncertmester: Bánfalvi Béla
Az est minden érdeklődő számára nyitott, a belépés díjtalan!
Az önkéntes felajánlások egészét
a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség a VII. kerületben élő
hátrányos helyzetű családok megsegítésére
és a Magyar Kamarazenekar működési költségeire fordítja!
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Ünnepi istentiszteleti rend
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és
diadalmas.” (Zak 9,9)
December 7., advent 2. vasárnapja
10:00 családi istentisztelet Pelikán andrás szolgálatával
11:00 úrvacsorai istentisztelet aradi
györgy szolgálatával
December 14., advent 3. vasárnapja
9:30 angol nyelvű úrvacsorai istentisztelet Dr. Bácskai Károly szolgálatával
11:00 úrvacsorai istentisztelet aradi
györgy szolgálatával
December 21., advent 4. vasárnapja
11:00 úrvacsorai istentisztelet Pelikán
andrás szolgálatával
16:00 gyermekkarácsony Pelikán andrás szolgálatával
December 24., szenteste
16:00 istentisztelet aradi györgy szolgálatával
December 25., Karácsony
11:00 úrvacsorai istentisztelet Pelikán
andrás szolgálatával
December 26., Karácsony 2. napja
11:00 úrvacsorai istentisztelet aradi
györgy szolgálatával
December 28., Karácsony ünnepe utáni vasárnap
9:30 angol nyelvű úrvacsorai istentisztelet Dr. Bácskai Károly szolgálatával
11:00 úrvacsorai istentisztelet Szirmai
zoltán szolgálatával
December 31. óév este
18:00 úrvacsorai istentisztelet aradi
györgy szolgálatával
Január 1. Újév napja
11:00 úrvacsorai istentisztelet D. Dr.
Harmati Béla szolgálatával

2014. Karácsony
BuDapest-Fasori
eVangéLiKus egyHáZKöZség
LeLKésZi HiVataLa
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.

HiVataLi óráK
hétfőtől péntekig 9-13 óráig

teLeFonsZáMainK
Aradi György lelkész: +36-20/824-5371
Pelikán András másodlelkész: +36-20/824-8726
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20/770-3700
Aradiné Durst Mónika hitoktató:
+36-20/824-5355
Simon Attila hitoktató: +36-20/824-3468
Gálos Miklós kántor: +36-20/770-3533
Jónás Zoltánné (Edit néni) egyházfi:
+36-20/770-3702
Kövér Erzsébet egyházfi: +36-70/300-9736

gyüLeKeZeti
DiaKóniai sZoLgáLat

Úrvacsorai szolgálattal és/vagy
beteglátogatással szívesen
felkeressük otthonaikban vagy
kórházban lévő testvéreinket.
Lelkészek és gyülekezeti
munkatársak várják a jelzést
a hivatal elérhetőségein
keresztül.
BuDapest–Fasori eVangéLiKus
egyHáZKöZség
otp 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!

