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Krisztus érted született,

hogy világosságod
legyen!

Áldott új
egyházi, és
2018-as esztendőt
kívánunk!
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő,
Beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját,
Vár a világ sóvárgva rád.

Ó, fényes Nap, ó, szép Csillag,
Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel, Napunk, fényességed
űzze el a sötétséget!
Evangélikus Énekeskönyv
149/1.4.
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KÖSZÖNJÜK
A ROZETTA FELÚJÍTÁSRA SZÁNT
FELAJÁNLÁSOKAT

Több mint két éve hirdettük meg a Róth Miksa alkotta rozetta
felújítására a gyűjtést, melyre 2017. november 30-áig összesen
6 254 685 Ft céladomány folyt be gyülekezetünk pénztárába,
az erre a célra elkülönített folyószámlánkra (lásd lentebb).
A céladományok összetétele a következőképpen oszlik meg:
• Magánszemélyek 142 alkalommal támogatták
a felújítást összesen 4 077 770 Ft összegben.
• A Dr. Edgar Groz Emlékalapítvány részéről idén
összesen 1 058 015 Ft-os támogatás érkezett.
• A MEE, Prőhle Gergely országos felügyelő
közbenjárására 1 118 900 Ft-os támogatást nyújtott
a Jótékonysági Gálaest és Aukció programjához
kapcsolódva.

Egyházközségünk nevében köszönjük a felújításra
szánt céladományaikat!
A rozetta felújításának ütemezését össze kellett hangoljuk
Angster orgonánk elbontásával és visszaépítésével. A gyülekezet vezetősége által felkért Aeris Orgona Kft. leghamarabb
2018 nyarától tudja vállalni ezt az önmagában is jelentős
(rész)munkát, ami feltétele a rozetta felújításának.
Gyülekezeti tagjaink és az üggyel szimpatizáló támogatók felajánlásait továbbra is várjuk az erre a célra elkülönített számlaszámunkra:
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
11784009-21378492
Közlemény: Adomány – Rozetta felújításra
Köszönettel:
az Egyházközség vezetősége
Budapest, 2017. advent
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Áhítat adventi kézműves délutánon
Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt
Jézusnak és Keresztelő Jánosnak a
állok. Elküldött engem, hogy beszéljek ve- születését megelőzte a születésük híre.
led, és meghozzam neked ezt az örömhírt. Ez olyan örömhír volt, amit Isten nem is
Lk 1,19
akárkire bízott. Megkereste a legerősebb,
legmegbízhatóbb angyalát. Tudjátok ki
„Megjött a hír, megjött a hír, megjött a az angyal? Isten küldötte. Isten hírnöke.
hír, az örömhír!” A Kaláka együttes fel- Aki Isten üzenetét viszi az embereknek.
dolgozott egy mókás verset, amelyben a Gábriel jelentette be János születését, és
gulipán nevű kismadarak kikeléséről van később Jézusét is.
szó. Mi lehet örömhír?
Evangélikusnak neveznek minket, ami
azt jelenti, hogy az evangélium, az örömhír határozza meg az életünket. Az örömhír, hogy Isten úgy szerette ezt a világot,
hogy egyszülött Fiát, Jézust ajándékozta
nekünk. Elküldte hozzánk egy kisgyermek formájában, hogy végigélje a mi
életünket, hogy megtanítson minket Isten
szeretetére.
A mai jó hírünk az, hogy Isten nemcsak
2000 évvel ezelőtt küldött angyalokat,
hogy bejelentsék az örömhírt Zakariásnak, Máriának vagy a pásztoroknak, hanem Istennek ma is vannak angyalai.

Egy gyermek születésének híre mindenkit lázba hoz. Emlékszem, amikor
édesanyám elmesélte nekünk, hogy kistestvérünk fog születni. Amikor már nagyobb volt a hasa, akkor mi is rátehettük
a kezünket, hogy érezzük a kisbaba rugdalózását, és amikor megszületett, elmentünk látogatóba a kórházba, üvegen keresztül megnéztük, és amikor hazahoztuk,
ölbe vehettük.

De milyenek ezek az angyalok? Nem
hatalmasak és erősek, nem óriási szárnyakon szállnak le a mennyből, hanem olyanok mint te vagy én. Ismerősek számunkra. Itt járnak közöttünk, és nem mindig
lehet tudni róluk, hogy ők itt most Isten
emberei. Álnéven dolgoznak. Talán már
ki is találtátok, hogy mi is lehetünk Isten
angyalai. Hiszen minket is küld, hogy
odalépjünk egymáshoz, minket is küld,
hogy beszéljünk egymással, és minket is
küld, hogy hirdessük az örömhírt mindenkinek, aki csak az utunkba akad. Ha egy
csöpp szeretetet tudunk adni egymásnak,
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az ünnepet is felhasználva erre, akkor mi
is Isten angyalai leszünk.
A kézműves foglalkozáson a koszorúk
mellett kicsiny angyalka-figurákat
is készítünk. Ezek emlékeztessenek minket, hogy mi is Isten angyalai, Isten küldöttei vagyunk a
világban, hogy az örömhír szószólói legyünk: Jézus, a világ Megváltója megszületett!

2017. Karácsony

Imádkozzunk!
Istenünk, add, hogy meg tudjuk osztani
Jézus születésének jó hírét, a Te szereteted örömhírét ezen a karácsonyon is! Kérünk, használd fel ebben a koszorúkat, a kis díszeket, a
karácsonyi műsort, a gyülekezeti
és családi ünneplésünket! Ámen
Seben Glória

LUTHER-KATAKOMBA SZENTELÉSÉRE
Budapest-Fasor, 2017. október 31.

Amikor Isten előtti hálával adjuk át használatra a Budapest-Fasori Evangélikus
Egyházközség új gyermek-, ifjúsági-, és
cserkészotthonát, a Luther-katakombát
a reformáció kezdetének 500. ünnepén,
tisztelettel kérjük Gáncs Péter püspök
urat az új létesítmény felszentelésére.
Ahhoz, hogy ez az új otthon kialakításra kerülhessen szükség volt a gyülekezet vezetői részéről arra a látásra, ami a
törmelékek mélyén, romok között, kerítéseken át is észreveszi a múltból a jövő
felé vezető lépéseket. Ahol egykor az
evangélikus internátusban élő diákok és
tanáraik, lelkészek és egyházi szolgálók
közlekedtek. Belátni, hogy végre itt van
az ideje, hogy a második világháborútól
törmelékkel és földdel borított lépcsőkön,
a pókhálós, lomokkal teli pince mélyén,
a szolgalmi jogként 1926-tól bejegyzett,
de kerítéssel lezárt utak mentén újra átjáró, átjárható út legyen. Út a templom és a
gyülekezeti ház, átjáró a Gimnázium és a
gyülekezet gyermek-, és ifjúsági központja között, otthon a gimnáziumi cserkészek
számára. Szükség volt továbbá lelkese-

désre, a cserkészek és a fiatalok többszöri
önkéntes munkájára, az önkormányzati
pályázati források mellett a gyülekezet
anyagi támogatására, a presbitérium elkötelezettségére az építkezés mellett, a gimnázium együttműködésére, az öregdiák
cserkész Lasztóczy Péter mérnök úr terveire, és kivitelezőkre, legfőképpen pedig
Isten áldására.
A csaknem 8,5 millió forintos közvetlen anyagi ráfordítás közel 70%-át,
6 millió forintos összeggel támogatta
Erzsébetváros Önkormányzata, amit ezúton is köszönünk!
A névadásban az 1517-es lutheri reformáció és a 2-3. századi ókori kereszténység kapcsolópontjait vettük figyelembe.
Hiszen Luther bátorsága a kegyelmes
Istenbe vetett hit megvallására és a korai keresztény közösségek tanúságtétele,
mártíriuma szoros szellemi kapcsolatot
mutat. Abban is, ahogyan Krisztus követésében nem ismertek kompromisszumot,
meghátrálást.
Folytatás a 15. oldalon.

2017. Karácsony
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Regősné Zászkaliczky Zsuzsanna beszéde

a Reformáció Parkban tartott ökumenikus megemlékezésen
2017. október 31-én, a Reformációi Emlékműhöz készült,
a MEE Reformációi Bizottsága által állíttatott tájékoztató tábla átadásakor
Lehet abban valami szimbolikus, hogy
a főváros legabsztraktabb, legpuritánabb
reformációi emlékműveinek éppen Pecz
Samu egy-egy épülete ad hátteret. (A fasorin kívül az új reformációi emlékforrás
a budai Várban, a Nemzeti Levéltár épülete közvetlen közelében áll.)
Pecz a 20. század elejének emblematikus – nem mellesleg evangélikus – építésze úgy használt fel középkori építészeti
elemeket, szerkezeteket, hogy emellett és
ezzel együtt meg tudott felelni a legmodernebb, praktikus elveknek és céloknak,
kortárs elvárásoknak.
A reformáció – ugyanígy – a folytonosság és a megszakítottság elvét követte. Folytonos, mert az ősegyházhoz és a
tiszta forráshoz, a Szentíráshoz fordult.
Megszakítás, mert szigorú és következetes nemet mondott a kortárs egyház vis�szaéléseire. Ez a megszakítás hihetetlen
hitbeli, kulturális és médiaforradalmat indított el. Mégis fontos újra és újra hang-

súlyozni, hogy elsősorban hitbeli mozgalom volt a reformáció.
A Magyarországi Evangélikus Egyház
Reformációi emlékbizottsága éppen ezt
húzza alá azzal, hogy a fasori emlékmű
magyarázatát adja a járókelőknek, a kerület lakóinak – hívőknek és keresőknek
egyaránt. Ez az emlékmű az égre tekint,
de utat is mutat. Ma, az egyedül hatásos
orvosságok, az egyedül hatékony gyógymódok, az egyedül sikeres befektetések,
az egyedüli megoldást kínáló pártok útvesztőiben arra mutat, azt hirdeti, ami,
aki valóban az egyedüli megoldás az életünkben.
A négy – reformátorinak tartott – solust nem a reformátorok, nem Luther tárja elénk, hanem maga a teremtő, irgalmas
Isten. Megmutatja egyedül a Szentíráson
keresztül, hogy nem a magunk erejéből,
de egyedül a tőle kapott hit által, egyedül az ő kegyelméből és egyedül Krisztus
érdeméből van szabadulásunk, szabadságunk és üdvösségünk.
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ADVENT in COMMUNITY
Advent is a time of already and not yet.
Already, Jesus has come to earth and
brought the promise of God’s love for us
all to live into. Not yet, do we as humanity share the love that we learned about
in Jesus with all people. This weekend in
Piliscsaba was a time for us all to practice
living into God’s love with one another in
our communities. The promise of God’s
love is to all people: young and old, rich
and poor, strong and weak, all ethnicities
and backgrounds. We are all united in the
body of Christ.
This weekend we lived into this promise in many different ways. We did this
through studying the bible, craft making,
eating together, talking with one another,
and worshipping together. Yet for me, the
most important thing about the weekend
was being together. One of the great examples of how we were together this weekend was the hike we did to the look-out

tower above Piliscsaba. The hike was successfully completed by people of all ages
and abilities. From 4 years old to those
in their 60s, we all made it up and down.
Throughout the hike we relied on the one
another for encouragement, strength, and
motivation. The hike was successful not
because we made it up and down the hill,
but because we did it all together.
Yes, God calls each one of us to live
into God’s love individually, but more
than that, God calls us to live into this
love as a community. This weekend retreat in Piliscsaba was a time to remember
our call to live together in community, in
the midst of our busy everyday lives. My
hope for us all this advent is that we remember the importance of this message
now and always.
Zach Courter Pastoral Candidate for
Ordination

2017. Karácsony
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ADVENTI KÖZÖSSÉGBEN
Advent a már igen és a még nem feszültségének ideje. Már a földre érkezett Jézus, és elhozta Isten szeretetének ígéretét
mindenkinek. Mégsem tudjuk még ezt a
szeretetet, amiről Jézusban tanulunk minden emberrel megosztani. A piliscsabai
hétvégén időnk volt arra, hogy az Isten
szeretetében gyakoroljuk magunkat, mint
közösség is. Isten szeretetének ígérete
mindenkinek szól: idősnek és fiatalnak,
gazdagnak és szegénynek, erősnek és
gyengének, mindenféle etnikai és egyéb
háttérből jövő embernek. A Krisztus testében mindannyian egyesülünk.
Ezen a hétvégén sokfajta
módon éltünk ebben az ígéretben. Bibliai tanulmányokon
keresztül, kézműves foglalkozáson keresztül, együtt étkezve, együtt beszélgetve és
együtt tartva az istentiszteletet. Mégis nekem a legfontosabb ezen a hétvégén az volt,
hogy együtt tudtunk lenni. Egy
nagyon jó példa arról, hogy,
hogyan is voltunk együtt ezen
a hétvégén, ahogyan együtt
túráztunk a Piliscsaba feletti
kilátóhoz. Sikerült a túra különböző korú és képességű
embereknek is. Négy évestől
a hatvan évesig, mindenki felért és visszajutott. A túra alatt
egymás erejére, bátorítására és
motiválására támaszkodtunk.
Nem azért volt sikeres a túra,
mert mindenki felért és vissza,
hanem azért, mert együtt csináltuk végig.

Igen, Isten mindenkit arra hív, hogy
Isten szeretetében éljen, de még inkább
arra, hogy ezt a szeretetet mint közösség
éljük meg. Ezen a gyülekezeti hétvégén
Piliscsabán arra kaptunk időt, hogy emlékezzünk arra az elhívásra, hogy közösségben éljünk, a mindennapi élet sűrű
valóságában is. Az a reménységem valamennyiünkre nézve, hogy egész Adventben és az után is ennek a nagyon fontos
üzenetnek a jelentőségére emlékezni fogunk.

Zach Courter lelkészjelölt
(ford. AGy)
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„Soha el nem évül”

Előadás a reformációi záró ünnepségen, 2017. november 11-én
a Deák téri evangélikus templomban
Ünneplő Gyülekezet!
Kedves Testvéreim!
Alaposan megünnepeltük az elmúlt év során a reformációt. Egyik ismerősöm szerint ki se ejtsük a szót, mert túl sok volt a
jóból. A másik azt kívánja, bárcsak folytatódna ez a pezsgés. Film és múzeum,
istentisztelet és zene. Bárcsak sose lenne
vége!
Hogyan visszük magunkkal ennek az
évnek az emlékét? Jó lenne, ha a megmaradó életérzésünk a hála volna. A hálás életérzés hatalmas kincs ma. Rengeteg
követelőzés, elégedetlenség, savanyúság
közepette jó, ha tudjuk, a keresztyén ember nagy tudománya a hálás életérzés.
Nem kritikátlanságot jelent ez. Sokkal
inkább a 103. zsoltár kezdő sorának az
átélését: ne felejtsd el mindazt a jót, amit
kaptál Istentől!
Hálás vagyok Istennek, hogy ezt az
évet végigélhettem – minden hiányossága, ügyetlensége vagy hibája ellenére is.
Mindenek előtt azért, mert ehhez az egyre
durvábbá és faragatlanabbá váló magyar
társadalomhoz sikerült valamennyi lelki
mondanivalót eljuttatnunk. Észrevették,
hogy volt reformáció, még ha egy önmagát kulturálisnak mondó rádiócsatorna
úgy emlékezik is meg a sashalmi Reformátorok teréről, mint a reformok teréről…
Mindenek ellenére sokan megtanulták,
hogy Luther nem jós volt vagy csillagász,
hanem teológus. Rájöttek, hogy a mi egyházunk nem evangélista, hanem evangéli-

kus. Nekünk pedig, akik mindezeket eddig is tudtuk, szebbnél szebb ünnepekben
volt részünk. Annak pedig csak örüljünk,
ha abban, ami nekünk esetleg nem tetszett, más az örömét lelte. Ebben és életünk ezer más összefüggésében is jó, ha
ebben az ünnepi pillanatban figyelünk a
103. zsoltárra: ne feledd el, tartsd számon,
mennyi jót tett veled Isten!
Szeretném megerősíteni, hogy minden
ellenkező híresztelés és tapasztalat ellenére a fanyalgás nem keresztyén erény. A hálás életérzés az a jellegzetesség, amit keresztyén emberekként szétsugározhatunk
a környezetünkben. Ráadásul ennek az évnek a végén minden okunk megvan erre.
Mit viszünk magunkkal ebből az évből?
Hadd említsek első helyen egy súlytalannak látszó dolgot! Van nekem egy
katolikus barátnőm, felvilágosult, ökumenikus szellemiségű ember. Ő szokta mondani: jól érzem magam katolikusként, de
egy dolgot rettentőn irigylek tőletek.

2017. Karácsony
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Az énekeiteket. A ti énekeitek – mondja
– teli vannak tartalommal. És ez telitalálat. A mi énekeink valóban teli vannak hitet erősítő, felemelő, vigasztaló, reményt
adó tartalommal.
Persze a megfelelő alkalomra, lelkiállapotra, élethelyzetre ki kell választani a
megfelelőt. Luther szenvedélyes – némi
tiszteletlenséggel azt is mondhatnám, mániákus tanító volt. Néhány éneke olyan
didaktikus felépítésű, hogy az az érzésem,
pálcával a kezében kikérdezi tőlem a leckét. Biztos nem a konfirmandus korosztálynak tanítanám ezeket a szájbarágós
énekeket. Aztán van néhány sötét sora és
versszaka, amivel megint csak óvatosan
bánnék, de az összkép, a mérleg valóban
az, hogy Luther énekei és általában az
evangélikus énekek valóban teli vannak
felemelő, reményt adó tartalommal.
És micsoda érzés az, ha még a 3. vers�szaknál se kell belenéznem az énekeskönyvbe! Tudom kívülről! A véremmé
váltak a sorok, a szavak, a dallamok. És
bizony ezek a sorok, szavak és dallamok
eszembe fognak jutni bajban, sötétben,
tanácstalanságban. És föl fogják emelni
a fejemet, a tekintetemet, és hihetetlen
tartást, belső erőt fognak ajándékozni.
Hogy rezonál a lelkünk pl. ilyen sorra:
„Remény van nála, sorsod zord vára nem
tart foglyul, jő az Úr.” (Ez egyébként a 70.
az. énekünk 3. versszaka – ha valakinek
rezonálna a lelke erre a sorra…) Vigyük
hát magunkkal gazdag tartalmú, lelket
gyógyító evangélikus énekeink szeretetét.
Nem évülnek el, megmaradnak, és nekünk is tartást és reményt adnak.
Aztán rögtön fogjuk a kezünkbe a Bibliánkat is. Jól elfér együtt a kettő: az én
énekeskönyvem és az én Bibliám, mert
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minden a Bibliával kezdődött. A Biblia
üzenetét megértve ébredt rá Luther arra,
hogy kicsoda és milyen az Isten. És ez a
felismerés állította őt kibillenthetetlenül
egy biztos talajra. Olyan belső bizonyosságot kapott a felismert hit által, amely
nem évül el. Ötszáz év alatt sem, ha vált
ezredévet ezredév, akkor sem.
Ugyanerre a felismerésre van szükségünk. Erre a megtalált belső békére, erre
a meggyőződésre. Nyilvánvaló, hogy vágyódunk erre a bizonyosságra. Ha nem
találjuk, ha a lelkünk mélyén csak a romjait vagy fájó hiányát találjuk, akkor ne
sápítozzunk, és főként ne mutogassunk
lelkészekre, gyülekezeti vagy egyházi
rossz atmoszférára vagy átkos korszellemre. Senki sem akadályoz meg minket
abban, hogy kézbe vegyük a Bibliánkat,
és hagyjuk, hogy a közelünkbe jöjjön az
a kegyelmes Isten, aki felszabadít a múlt
terhei alól, megszabadít a lelkünk ürességétől, és feloldja a rossz beidegződések
bilincseit. Aki az eseményeket szereti,
kezdje Lukács evangéliumánál! Aki szívesen eltöpreng sűrű, telített mondatokon,
az kezdje János evangéliumánál. Aki szereti, ha szívhez szólóan beszél hozzá az
Úristen, az lapozza föl Ézsaiást – de ne az
elején, hanem a 40. fejezetnél. És mindenki: olvassa a Zsoltárok könyvét. 1-150-ig
vagy 150-től vissza az elejéig, vagy bárhol, mert az szinte kézzel foghatóan építi
fel a lelkünket. Ha valami vinni akarunk
az 501. és az 520. évbe mint nélkülözhetetlen, soha el nem évülő, saját kincset,
akkor az olvasott Bibliánkat vigyük.
És ne hagyjuk abba az olvasást, ha közben gondolkodni kell. Ha némi szellemi
erőfeszítésre van szükségünk ahhoz,
Folytatás a 19. oldalon.
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Ady Endre

Kosztolányi Dezső

Az Úr érkezése

Öt költemény

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.
Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

„A bús férfi panaszai” című,
készülő verssorozatból.
– részlet –

Nem tudtam én dalolni nektek
az újról,
		 csak a régiről.
Nem tudtam én dalolni nektek
a földről,
		 csak az égiről,
Mert ami elmult,
az csodásan kísért
		 az én dalomba még,
Mert aki meghalt az időben,
úgy van fölöttem, mint az ég.

2017. Karácsony
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KUKELY JÚLIA
operaénekes
(1953. szeptember 11. - 2017. október 31.)
Gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterétől együtt búcsúztunk a fasori evangélikus templomban 2017.
november 17-én 17 órától. A búcsúztató istentiszteleten Aradi György hirdette Istennek vigasztaló igéjét
2 Kor 5,17 alapján: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre.”
Gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze, Szirmai Zoltán imádságban búcsúzott szeretett testvérünktől:
„Halld meg Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam!” Zsolt 27,7
Utolsó szavaival Hozzád kiáltott
Urunk és Megváltónk, Jézus… Így kiáltunk most mi is, halld meg hangunkat!
Hálát adunk egy küzdelmes, fényekben és árnyakban gazdag életért, szerettei
– idős édesanyja, férje, leánya, veje, unokája, rokonok, gyülekezetünk, barátai,
pályatársai – nevében.
Hálát adunk a „hangért”, mely színpadokon és templomokban csodálatos érzelmeket és áhítatot, szépségeket, derűt, drámai
helyzeteket keltett életre. A mi templomunkban is megszólalt
Karácsony szentestéjén,
koncerteken, de istentiszteleteinken a padokban
ülve vagy az orgona mellett is, vagy az istentiszteletek végén élőszóban.
Mindig segíteni akart,
jótékony hangversenyekkel, tanítással.
Hálát adunk színes
egyéniségéért, hitéért, sugárzó szeretetéért. Tőled

kapta mindezt, szerető Istenünk, Te is
ismerted imádságait, hallottad hangját,
kora gyermekkorától a halálos ágyáig.
Kérünk, fogadd őt országodba, melyet
Jézus Krisztus által az ő számára is elkészítettél.
Kérünk, erősíts meg hitünkben, irántad
való bizalmunkban minket is, szeretteit,
barátait, hallgatóit, tanítványait, gyülekezetünk tagjait.
„Áldott az Úr, mert meghallgatta hangomat!” Zsolt 28,6.
Áldott legyen az Úr, aki most is hallja
és meghallja hangunkat! Ámen
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Reformációi kantátás úrvacsorai
istentisztelet evangélikus, református, baptista,
metodista részvétellel

Reformáció 500 szeretetvendégség

Luther-katakomba átadása

2017. Karácsony
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Adventi közösségben
Gyülekezeti hétvége
Piliscsaba,
2017. december 1-3.
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Tájékoztatás a 2018-ban esedékes általános tisztújításról
Alapvetés: Hat évenként általános tisztújítást kell tartani, melynek során – az
egyházközség nemlelkészi tisztségviselőinek és az egyházközségi presbitérium
tagjainak választásával kezdve – újra
kell választani az egyházkormányzati
szintek közgyűléseinek küldötteit, képviselő-testületeit, presbitériumait és – a
püspökök kivételével – tisztségviselőit, az egyházi bíróság és a zsinat tagjait.
A tisztségviselők és testületi tagok újraválaszthatók. (Irányadó a 2005. évi VII.
törvény „a választásokról és a szavazásról”) Az egyházközségi közgyűlés az
önkormányzati feladatok ellátására és az
egyházközség működésének biztosítására tisztségviselőket választ. Az egyházközség kötelessége gyülekezeti (parókus)
lelkészt, felügyelőt, gondnokot, számvevőszéki elnököt, jegyzőt, pénztárost,
és lehetőség szerint kántort választani.
Szükség szerint egyházközségi szabályrendeletben meghatározott feladatkörrel egyéb tisztségviselőket is választhat.
(Megyei küldött legalább 5 éves egyháztag!) (Legalább két tag kell még a számvevőszékbe)
Jelölő- és szavazatszámláló bizottság: A bizottságok mandátuma a ciklus
végéig (az új megválasztásáig) tart. (A
legvégén kell megválasztani!) Szükséges
a tagság ellenőrzése, szükség esetén kiegészítés (legalább 3 fő, legfeljebb 5 fő!)
A jelölőbizottság a tagjai közül elnököt
választ, üléséről jegyzőkönyvet készít.
Döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt. Tagjai jelölhetők és választhatók
minden tisztségre.

Jelölés: A jelölőbizottság a beérkezett
ajánlások, valamint saját tagjainak javaslata alapján, többségi szavazással dönt a
jelöltek listájára felkerülő személyekről,
s ezt írásos indoklással a választó testület
(jelen esetben a közgyűlés) elé terjeszti.
Bármilyen tisztségre jelöltnek csak az
nevezhető meg, aki a jelölést előzetesen
– írásban, illetve a jelöltek listáját véglegesítő közgyűlés előtt szóban – elfogadta,
és a tisztség betöltéséhez a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.
A nyilatkozatot attól az ajánlott személytől is meg kell kérni, akit a jelölőbizottság
nem javasol a jelöltek listájára. Célszerű,
de nem kötelező a többes jelölés.
Egyházi tisztségre csak rendezett életvitelű, nagykorú egyházközségi tag választható meg, ha egyébként a tisztség
betöltéséhez megkívánt többi feltételnek
eleget tesz. A jogszabály nem ad az egyházközségi választások jelölési folyamatához időbeni útmutatást. Célszerű legalább 2 hetet hagyni a jelölések leadására,
és ugyanennyit az elfogadó-nyilatkozatok begyűjtésére, a szavazólapok előkészítésére.
Egyházközségi választói névjegyzék
legkésőbb a zárszámadás határnapjáig
az elnökség elkészíti. (A szabályrendelet
szerint ez 03.31). Két hét nyilvános hozzáférés biztosítandó. A választások határnapja szintén 03.31. A névjegyzék esetleges hibái miatt kimaradtak nem tudnak
élni aktív választójogukkal, ezért célszerű az egyébként meglévő (és aktualizált)
névjegyzék kifüggesztését előbbre hozni.
Naptár: Az általános tisztújítást úgy
kell ütemezni, hogy az egyházközségek-
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ben a tisztújítás évében legkésőbb március 31-ig történjen meg az új presbitérium
és az egyházközség küldötteinek megválasztása, továbbá április 30-ig a szavazat
leadása az egyházmegyei elnökségi jelöltekre június 30-ig pedig a szavazat leadása az egyházkerületi felügyelőjelöltekre.
Abban az egyházközségben, amelyben
képviselő-testület működik, ennek tagjait
a presbitérium tagjaival egy időben kell
megválasztani.
Feladat: Az egyházközségnek, illetve
részeinek általános hatáskörű képviseleti
testülete a presbitérium, amelyet a közgyűlés választ konfirmált tagjai közül. A
presbitériumnak hivatalból tagja az egyházközség valamennyi lelkésze, az egyházközségi felügyelő és másodfelügyelő. A presbitérium választott tagjainak
száma hatnál kevesebb és huszonötnél
több nem lehet. A beosztott lelkész tanácskozási joggal vesz részt a presbitérium ülésein.

Az 5. oldal folytatása.
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A katakomba az üldöztetésben való
helytállás, a nehézségek idején megtartott hit és a hitvalló közösség reménységének szimbóluma, és jelzi, még a „halál
sem választhat el minket Isten szeretetétől!” (Rm 8)
Luther valóságos életveszélyben és fenyegetettségben is ragaszkodott ahhoz a
meggyőződéséhez, amit a Szentírásban
kinyilatkoztatott isteni Ige alapján, a hitre, az üdvösségre vonatkozó igazságként
felismert és tanított: „Nem halok meg,
hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!”
(Zsolt 118).
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Javasolt naptár:
Feladat
Választói névsor
kifüggesztése
Észrevételek
(két hét)c
Felülvizsgálat
Jelölés megnyitása
Jelölés zárása
Nyilatkozatok
begyűjtése
Lista elkészítése, nyomtatás
Lista véglegesítése

Felelős

Korábbi

Elnökség

02.20.

-

03.06.

Presbitérium

előző napig

Bizottság

Későbbi

02.10.

02.24.

02.25.

03.11.

előző napig
előző napig

Közgyűlés

03.10/11.

03.2425.

Iktatásra Nagycsütörtök esti istentisztelete több szempontból is jó: súlyt ad
az indulásnak az úrvacsorai közösség,
jelzi, hogy ez nemcsak adminisztratív-jogi feladat.

(A Dr. Lackner Pál által összeállított
tájékoztató levél rövidített változata. Szerk.)

Ezen a helyen, a Luther-katakombában, hisszük és reméljük, hogy kisgyermek koruktól úgy formálódhatnak fiataljaink ökumenikus nyitottságban, hogy az
egyház legfőbb kincsét, a Krisztusban
kapott evangéliumot felfedezhetik, elsajátíthatják élményszerű tanulás és szabadidős tevékenység közben is. A hely szelleme, a névadásban felidézett korszakok
tanúságtétele legyen szilárd hitre, felszabadult közösségi életre és életörömre
formáló erővé a felnövekvő generációk
számára!

Aradi György lelkész
Dr. Bartha Tibor felügyelő
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Könyvajánló
Béres Tamás:

A hálás élet művészete
– Bevezetés az ökoteológiába
Az ember számára a világ már mindig
is előzetesen adott, ezt az ember önmagára nézve, életvilágként éli meg, tehát
a külvilág és közte levő demarkációs
vonal tiszteletben tartása csupán tudatos
és szigorú nevelés vagy önnevelés útján
eredményezhet egyszerre figyelmes és
cselekvőképes magatartást. Ez azonban
egyrészt csak keveseknek adatik meg,
másrészt - vagy épp azért nem, mert nem ösztönös, vagyis nem lehet egyszerre
életvidám, szabad, találékony és gondoskodó. Amennyiben az ember és környezete együttélésének kölcsönösen támogató paradigmáit keressük, ehhez az ember
részéről elengedhetetlen, hogy olyan el-

beszélések szereplőjeként ismerjen
magára, aki felé
a környezete már
mindig is elfogadóan fordult, s aki az
elfogadottságnak
ebben az alapélményében oly módon
éli át egyéni léte
méltóságát, hogy
ebből, a rá háruló felelősség vállalása
mellett, más teremtményeket is részesíteni kíván és tud, tekintet nélkül azok
élő vagy élettelen voltára. Nagyvonalaiban ez jelentené egy olyan ökoteológia
kereteit, melyben kiemelt helyet kap a
teremtés, a megigazulás és a remény továbbadása (misszió), s amelyet, jellegét
tekintve, hálás életstílusnak nevezhetünk

Az úrvacsora szentsége
Meditációk és imádságok az úrvacsoráról
Szerkesztette: Szabó Lajos

Mindenki
maga
tudja
leginkább,
mennyire könnyen
vagy milyen nehezen indul el az úrvacsorai oltárhoz.
Mindegyikünknek
megvan a saját előkészülete erre az ünnepi alkalomra. Van, hogy hosszan és körülményesen indulunk az úrvacsorai oltár
felé, és van, hogy egyszer csak ott találjuk
magunkat. Mert éppen akkor és ott úgy
éreztük, ez most nem maradhat el. Egy
biztos: a felkészülésünk minősége nem a

ráfordított idő hosszúságától függ, hanem
a bennünk megszületett szándék őszinteségétől és tisztaságától. Kimegyünk az
oltárhoz, letérdelünk vagy körben állunk.
Fontos mozdulatai ezek a keresztény lelkiség megélésének. Evangélikus sajátosság a családiasság, a közvetlenség. Mindenki részesül a kenyérből és a borból.
Mindig aktuális a régi kérdés: mikor és
milyen gyakran van szükségünk az úrvacsora vételére.
Ma is foglalkoztat bennünket, hogy mi
történik velünk, és hogyan fogadjuk azt, ami
az úrvacsorai istentiszteleten lejátszódik.

2017. Karácsony
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Ma is vigyázni kell a szentség szépségére, fényére és titokzatosságára.
Nem szabad a misztériumot racionalizálni. Nem szabad mechanikussá válnia.
Nem érdemes természetellenesen kultikussá alakítani. Az eredeti, jézusi egyszerűség és ennek fényei jelentik az igazi
értéket ma is. Az ünnep minden formája
és velejárója akkor tölti be küldetését, ha
ehhez a fényhez segít közelebb. Ne akarjunk megmagyarázni örök titkokat. Ne
kényszerítsünk senkit az úrvacsorai oltárhoz, de induljunk olyan belső őszinteséggel, hogy mások is bátorságot nyerjenek a
kezdő lépésekhez.
Aki távolabb áll, az mindig kíváncsi az
első sorban lévők élményére és tapaszta-
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lására. Aki kezdőként érdeklődik, szükséges, hogy meghallja a haladók őszinte
vallomását. Szélesre kell tárni az oltárhoz vezető utakat! Mindenkinek szüksége van a tökéletes és teljes gyógyulásra,
amit csak Krisztus maga adhat meg nekünk ebben a közösségben. Szükség van
az idősebbek, a hitben előttünk járók, a
nagyszülők vagy a tapasztaltabbak biztatására, hogy a következő nemzedék is
életet és üdvösséget kaphasson ebben a
szentségben – Jézus Krisztus testében és
vérében.
…
Ezért nekünk végül csak egy mondatunk marad Isten felé: „Hála néked kimondhatatlan ajándékodért! Ámen.”
Szabó Lajos

Adománygyűjtés

bátonyterenyei evangélikus családok számára
Gyülekezetünk ebben az adventben is
gyűjtést szervez szociálisan nehéz helyzetben levő családok számára. Idén a
Bátonyterenyén élő evangélikus testvéreinket segíthetjük. Levélben és telefonon is kaptunk megkeresést a helyi
gyülekezettől, majd a kapcsolatfelvétel
nyomán világos lett, hogy nehéz szociális helyzetben levő 18 család számára,
összesen 125 családtagnak szerezhetünk
örömet ajándékcsomagjainkkal.
A csomagokat úgy szeretnénk összeállítani, hogy a családtagok számának megfelelően
• tartós élelmiszert
• téli zoknikat
• ünnepi csemegét
tartalmazzon minden csomag.

A családok számára a helyi evangélikusok segítenek kiosztani, átadni a fasoriak által készített csomagokat (személyre
szóló lista alapján).
Amit vállaltunk:
az ajándékok beszerzése, becsomagolása, helyszínre szállítása.
Amit várunk:
erre a célra anyagi felajánlás gyülekezet
számlaszámán:
11705008-22506573
Közlemény: Bátonyterenyei céladomány
Köszönjük, hogy szíves adományával
örömöt szerez nehéz helyzetben levő családok számára, összetartozásunk kifejezésre jut az ünnepek alatt is!
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Konfirmációi vizsgára készülve
a gyülekezeti teremben, június 4-én:
Harmati Hanna, Harmati Adél, Nagy Máté, Nagy Noémi, Jonathan Wang

Konfirmáció 2017 pünkösdjén

A Pannon Voices Vegyeskar Szokolay Sándor Emlékkoncert
Vinczeffy Adrienne vezetésével
december 7-én este 7 órától Szokolay Sándor evangélikus zeneszerző életműve előtt
tisztelgett halála negyedik évfordulóján.

2017. Karácsony
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hogy megértsük
magát a szöveget, és megragadhassuk az
üzenetét. Csak olyan könyvek olvasása
közben nem kell gondolkodni, amelyek
holnap reggel a kukában landolnak. De mi
olyan tartalmat keresünk, ami soha el nem
évül. Nem megy ki holnap reggel a divatból. Ne legyünk lusták venni a fáradságot,
és gondolkodni, tanulni a Krisztusról szóló üzenetet. Nagyon jó életünk, egészséges lelkünk lesz tőle.
És mi lenne, ha a gyülekezeteinkben
újra felfedeznénk a közös bibliatanulmányozás értékét? Ha nem csak arról beszélgetnénk, hogy hány cserép kell a tetőre
és az mennyibe kerül, hanem lenne olyan
tervünk az 501. évre, hogy tanulni fogjuk,
tanulmányozni fogjuk a Bibliát. Esetleg
a környezetét, a magyarázatait, a teológiáját is. Senkinek közülünk nem mondunk
újat, ha arra emlékeztetjük egymást, hogy
a reformáció nem valami varázskönyvként
állította középpontba a Bibliát, hanem a
tanulás, a tanulmányozás tárgyaként. És
azt se felejtsük el, hogy a kinyilatkoztatás
egyszerre szól a szívhez és az értelemhez.
Vigyük hát magunkkal ebből az évből az
olvasott és tanulmányozott Bibliát.
Luther nemcsak ismerte, fordította,
tanulmányozta a Bibliát, hanem mértékké is tette. A tanítás és az élet mértékévé.
A Biblia felismert igazságai az egész életet megváltoztatták. Az elmúlt ünnepi év
komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy
bemutassa, milyen hatást gyakorolt a reformáció a kultúrára, a nyelvre, a képzőművészetre, a zenére. Hogyan változtatta meg a családról és a hivatásról való
gondolkodást. Hogyan emelte egészen
más síkra a mindennapi munka értékét.
Hogyan hálózta be az egész életet.

A 9. oldal folytatása.
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Lehetséges, hogy hitünk felismert igazságai semmilyen hatást nem gyakorolnak
az életfolytatásunkra – egyéni és közösségi szinten? Hogy vasárnap kidugjuk a
fejünket az erőszak és a meghunyászkodás dzsungeléből, és hétfőn rögtön vissza
is süppedünk? Hitünk felismert igazságai
ugyanúgy át akarják járni a egyéni és közösségi életünket, egymáshoz való viszonyunkat, mint a reformáció korában. Mértéket jelentenek.
Nagyon nagy bátorság kell ahhoz,
hogy valaki konzekvensen képviselje,
megélje a felismert hitigazságokat. Egy
következő, magunkkal viendő értéke a
reformációnak, hogy nem lehet behúzni
a nyakunkat, és azt mondani, én ki nem
nyitom a számat, úgysem számít a véleményem, kis ember vagyok én. Majd mások megmondják. A reformáció bizony
nekünk ajándékozta, illetve lerázhatatlan teherként a vállunkra tette az egyéni
felelősség, az egyéni kiállás bátorságát.
Egy sincs közöttünk, akinek ezt a kötelességet megúszhatná, akinek ne kellene
a saját környezetében szembenéznie ezzel
a kihívással. Visszük-e ezt magunkkal?
Merünk-e egy pici fokkal bátrabbak és
felelősségteljesebbek lenni, mint voltunk
2016. októbere előtt? Nyugtalanítson legalább ez a kérdés bennünket.
Mindezeket a kincseket, az énektől az
egyéni felelősségvállalásig ebben a mi,
Istentől kapott közösségünkben tudjuk
megélni. Csak itt élhetjük meg, mert ez
adatott nekünk. Az evangélikus teológiának megvan a maga tanítása a keresztyén közösségről. Tudjuk jól. Még tán azt
is tudjuk, hogy Bonhoeffer volt, aki ezt
plasztikusan, szinte láthatóan megfogalmazta. A keresztyén közösségben azok
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tartoznak össze, akik Krisztushoz tartoznak. És egyedül azért tartoznak össze,
mert valamennyien Krisztushoz tartoznak. Egyébként lehetséges, hogy semmi közöm nem volna a másikhoz. Mert
egészen más körökben mozog a privát
életében, mint én. Mert egészen más az
életfilozófiája, másfajták az érdekei, mások a politikai nézetei, mint nekem. De a
Krisztushoz tartozás annyira meghatározó erő, hogy átível ezeken a különbségeken, felülírja azokat, és kibékíti őket. Ez
alatt az ernyő alatt nyugodtan megférnek
az egyébként akár ellenségesként megélt
különbségek is.
Nagyon nagy félelmem az, hogy ebből
elenyészően kevés valósul meg ma a gyülekezeteinkben és egyházunkban. Tartok
tőle, hogy pl. a politikai különbségek
felülírják a Krisztusban való összetartozásunkat. Fontosabbak a politikai nézeteink, mint a Krisztushoz tartozásunk. Nem
egy gyülekezet ment tönkre és hullott
darabokra azért, mert a tagjai nem merték elhinni, hogy ha mindketten valóban
Krisztushoz tartozunk, akkor jó szívvel
el tudjuk hordozni a közöttünk lévő különbségeket, sőt élvezni tudjuk, hogy

2017. Karácsony

nemcsak a magunkfajtákkal szívunk egy
levegőt rendszeresen. Az én véleményem
szerint a keresztyén közösség ismérveinek be nem látása, talán tudatos figyelmen kívül hagyása életveszélyes ebben a
pillanatban a mi evangélikus egyházunkra nézve.
Így aztán ha valamit kemény, izzasztó
leckeként/házi feladatként akarunk magunkkal vinni, mert muszáj magunkkal
vinni az 501. évbe, akkor lássuk be, hogy
szinte újjászületésre van szükségünk a
közösségszemléletünk tekintetében.
Október 31-én a wittenbergi vártemplomi igehirdetés egy Luther-mondattal fejeződött be. Akik ott voltak, bizonyára emlékeznek rá. Luther ezt mondta: a hit eleven
és bátor bizalom Isten kegyelmében. Az
ilyen bizalom pedig vidámmá tesz, bátorrá, és kedvet támaszt Isten és minden
teremtménye iránt. Fogalmazzuk meg hát
az 501. esztendő házi feladatát így: legyen
kedvünk ehhez az egyházhoz, ha időnként
nem is könnyű azonosulni vele! Legyen
kedvünk építő és pozitív módon jelen lenni egyházunkban! Mert égető szüksége
van mindannyiunk építő, jó szándékú jelenlétére az 501. esztendőben.
SzMM

Közösségben – adventi szeretetvendégségek
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Kasai & Barátai

Karácsonyi Koncert

Evangélikus Templom
1071 Budapest,
Városligeti fasor 17.

December 16. 20 óra
fellépôk
Horváth Ági

(X-Faktor, Ági Van)

Stephany Boáteng
(Virtuózok)

Kuwa Na Moyo

(Afrikai Acapella Kórus)

Balogh Eszter
(X-Faktor)

belépô

2000 Ft

Kasai plakát [A3].indd 1

11/14/17 1:36 PM

2017. Karácsony

HITTEL•NYITOTTAN•KÖZÖSSÉGBEN

Rendszeres gyülekezeti
alkalmaink
ISTENTISZTELET úrvacsoraosztással
minden vasárnap és ünnepeken 11 órakor
CSALÁDI ISTENTISZTELET minden
hónap első vasárnapján 10 órakor
GYEREKEK JÁTÉKOS VASÁRNAPJA minden hónap 2., 3., 4. és 5. vasárnapján 11 órakor, az istentisztelettel párhuzamosan 4-12 éves gyermekek számára.
A gyermekeket Seben Glória hitoktató-lelkész a templomból kíséri át a Luther-katakombába és onnan vissza szüleikhez a templomba.
ANGOL NYELŰ ISTENTISZTELET
(City Park Lutheran) úrvacsoraosztással
minden vasárnap 9:30-kor (a hónap 1. vasárnapján a gyülekezeti teremben)
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ csütörtökönként 14:30-tól 16 óráig a gyülekezeti teremben.
HITTANÓRA az iskolákban órarend szerint.
BABA-MAMA KLUB kéthetente kedden
délelőtt 10 órától a gyülekezeti teremben.
FORRÁS KLUB Keresztelőre, konfirmá
cióra, esküvőre készülő fiatal felnőtteknek,
és minden érdeklődőnek, akik szívesen kap
csolódnának egy olyan közösséghez, ahol
nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli
és hétköznapi kérdésekről. A hónap utolsó
szerdáján 18 órakor a gyülekezeti teremben.
(Legközelebb 2018. január 31-én!)
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szer
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben.
(December 27-én nem tarunk alkalmat!)
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Budapest–Fasori Evangélikus
Egyházközség
számlaszáma:
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!
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
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
beosztott lelkész: +36-20-824-7677
Zachary Courter gyakornok lelkész:
+36-20-375-7284
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700
Seben Glória főállású hitoktató-lelkész:
+36-20-824-7757
Simon Attila főállású hitoktató-lelkész:
+36-20-824-3468
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548
Kövér Erzsébet egyházfi h.: +36-70-300-9736
Az Ökumenikus Imahét alkalmait
2018-ban január 21-28. között tartjuk keresztény testvéreinkkel közösségben. Reméljük sokan csatlakoznak a közös igehallgatás és imádság
alkalmaihoz. Az imahét anyagát a karibi testvérek állították össze, melynek központi igéje:
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” /
„Uram, a jobbod kitűnik erejével…”
(2Móz/Kiv 15,6)
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Ünnepi istentiszteleti rend
karácsonyi ünnepkör
„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a
magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában
lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.” (Lk 1,78-79)

December 3. ADVENT 1. VASÁRNAPJA
09:30 English Language Worship (gyülekezeti terem), igét hirdet:
Dr. Bácskai Károly
10:00 Családi istentisztelet, igét hirdet: Seben Glória
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Seben Glória
16:00 Norvég nyelvű adventi istentisztelet
December 10. ADVENT 2. VASÁRNAPJA
09:30 English Language Worship, igét hirdet: Zachary Courter
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
December 17. ADVENT 3. VASÁRNAPJA
09:30 English Language Worship, igét hirdet: Aradi György
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Aradi György
16:00 Gyermekek karácsonya, igét hirdet: Simon Attila
December 24. ADVENT 4. VASÁRNAPJA, SZENTESTE
09:30 English Language Worship, igét hirdet: Zachary Courter
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Aradi György
16:00 Korálénekes szentesti istentisztelet, igét hirdet: Dr. Magyarkuti Gyuláné
							
Tóth Katalin
19:00 Christmas Eve Worship, igét hirdet: Zachary Courter (gyülekezeti terem)
December 25. KARÁCSONY ÜNNEPE
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Aradi György
December 26. KARÁCSONY 2. NAPJA
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
December 31. KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP, ÓÉV ESTE
09:30 English Language Worship, igét hirdet: Zachary Courter
11:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
18:00 Úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Aradi György

2018. január 1. ÚJÉV
11:00 Kantátás úrvacsorás istentisztelet, igét hirdet: Szirmai Zoltán
Január 6. Vízkereszt ünnepe
18:00 Vízkereszti egyházzenei áhítat (21. oldal)

