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„HOZSÁNNA DÁVID FIÁNAK!
ÁLDOTT, AKI JÖN AZ ÚR NEVÉBEN!
HOZSÁNNA A MAGASSÁGBAN!”
Tisztelt Szülők és Gyermekek!
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség nevében örömmel hívogatjuk Virágvasárnapi Játékos Kézműves Foglalkozásunkra azokat a kisiskolásokat és kreatív
lelkületű nagyobbakat, akik szívesen jönnének el együtt emlékezni Jézus Jeruzsálembe való bevonulására.
Ezen az alkalmon, március 25-én vasárnap, a templomi istentisztelettel körülbelül
egy időben, annál kicsit korábban 10:30-kor találkozunk a Fasori Gimnázium aulájában (Városligeti fasor 19-21, rögtön az evangélikus templom mellett). Innen együtt
megyünk át a nemrégen átadott Luther-katakombába.
A felnőtteket bátorítjuk arra, hogy vegyenek részt ünnepi istentiszteletünkön, amíg
a gyerekek a kézműves foglalkozáson vannak! Különösen azért, mert a kézműves foglalkozásról a gyermekek útja is ide, a templomba vezet, ahol hittantanáraikkal közösen
mutatják be alkotásaikat és a virágvasárnapról szerzett tapasztalataikat.
Ezen a napon tartja egyházközségünk, az istentisztelethez kapcsolódva a presbiterek és tisztségviselők választási közgyűlését. A hosszú programra való tekintettel az
istentiszteletet követően közös pizzás ebédre készülünk a gimnázium aulájában (pizza
+ gyümölcslé 500 Ft/fő önköltséggel). Szeretettel várunk!
Húsvét ünnepe a hónap első vasárnapjára esik, ezért akkor családi istentisztelet
TT
nem lesz!
Családi istentiszteletet minden hónap első vasárnapján tartunk.
TT
A hónap többi vasárnapján, az istentisztelettel párhuzamos időben, 11 órától jáTT
tékos gyermekfoglalkozást tartunk a Luther-katakombában. Gyülekezés és zárás
mindig a templomban van.
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Istenre szegezett tekintettel
Jézus számára a böjtnek mindig Istenre
figyelő célja van. Mesterünk tudta, hogy
a mózesi törvény rendelkezései szerint
egyedül a nagy engesztelési napkor kell
böjtölni (3Móz 16,29 kk.). Nem áll tehát
azok sorába, akik a vallási érdemszerzés
lehetőségét fedezik fel a szigorított böjtölésben (Lk 18,12).
Az ilyen fajta szigorúságot másoktól sem követelte meg. Sőt, ha
észrevette nem engedte útjára az éhezőt. Mert világosan
látta, hogy üres gyomorral „ki lehet dőlni
az úton” (Mt 15,32).
Nyilvános szolgálatát
– a hagyomány szerint
– mégis különleges helyzetben, negyven napos böjttel
kezdte. Negyven nap más mérték szerint,
ellenállva a kísértések nyomásának. Böjt
imádsággal és az Isten színe előtti megállással. Böjt az út felfedezéséért, a helyes
úton maradásért.
A korai keresztyén hagyományoktól
kezdődően jelen van a böjttel kapcsolatos nyilvánvaló félreértés. Összeütközésbe kerül a bensőségességből fakadó lelki
haszon és a nyilvánosság előtti „tálalás”.
Ennek egyik legjobb korrekcióját Pál
apostol így foglalja össze: „Ezek csupán
emberi parancsok és rendelések. Ezeknek
megtartása a bölcsesség látszatát kelti
ugyan a maguk csinálta kegyeskedés, az
alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és
haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodott-

sághoz vezet” (Kol 2,22b-23). A húsvétot
bevezető böjt lényege is hasonlóképpen a
mélyben történő átalakulás, lelki fókuszra
találás lehetőségét hordozza, ami lényegét veszíti a nyilvánosságra jutva, illetve
mások előtt gyakorolva (Mt 6,16-18).
Jézus böjti tanítása Mk 2,18-22
alapján áll előttünk, amikor a
neki szegezett kérdésre –
„A te tanítványaid pedig
miért nem böjtölnek?”
– példázatban ad feleletet. Nem kell a
böjt, amíg a vőlegény
a násznéppel tölti az
idejét. De megvan a
helye, meg lehet a helye, amikor a vőlegény
elvétetik tőlük.
A böjti felütést jelentő
hamvazószerda eredetünkre és
halandóságunkra emlékeztet a hamu szürke szemcséiben. Arra, hogy porrá lesz az,
ami porból vétetett. Mindez messze túlmutat az étkezéssel kapcsolatos lemondáson. Nagyhét napjaira kirajzolódik a cél.
Azt a keresztet láthatjuk, amiben a halálig
kitartó isteni szeretet és az új élet ajándéka
kínál feloldást. Krisztus szenvedése és halála, valamint feltámadása ránk vonatkozó
eseményeiben eléri célját minden közelítés, ráhangolódás és előkészület. Istenre
szegezett tekintetünkre felel a keresztre
szegezett Mester bátorító tekintete.
Szemeim az Úrra néznek szüntelen:
fordulj felém, és könyörülj rajtam!
Zsolt 25,15-16.
Aradi György

4

KÖRLEVÉL

HITTEL•NYITOTTAN•KÖZÖSSÉGBEN

2018. Húsvét

Énekkincstár I.
Királyi zászló jár – gyermekeink előtt is
Királyi zászló jár elöl kezdetű böjti énekünk a „kereszt teológiájának” egyik
legrégebbi gyöngyszeme. Benne nem a
keresztet győzelmi jelvényként, fővezéri
lobogóként bemutató zászló előtt, hanem
az általa jelzett hatalom előtt hajlunk meg
tisztelettel. A kereszten a halált a halálával
legyőző Krisztus előtt.

Szövegének alapja az 6. századi, Augusztinusz teológiai felfogásához közel
álló latin himnusz (Vexilla regis prodeunt), melyet az európai irodalom utolsó klasszikus római költőjeként számon
tartott Venantius Fortunatus (536-610)
szerzett. Az ambrozián himnuszok egyszerűsége, jambikus lüktetés, rímek és alliterációk jellemzik.
A Királyi zászló jár elöl a középkor
egyik legkedveltebb éneke volt. Már a
reformáció előtt németre és magyarra is
lefordították és énekelték – pedig a kö-

zépkorban a gyülekezetek alig tucatnyi
éneket énekeltek anyanyelvükön.
Az ének az eredeti, hajlításokban gazdag gregorián helyett egy könnyebben
megszólaltatható ritmikus dallam-változattal, a nagy katolikus papköltő, Sík Sándor fordításában, az 1955-ös kibővített
Dunántúli énekeskönyvben került be magyar nyelvű evangélikus
énekkincseink közé.
Ez az ének volt márciusi zászló-készítős családi
istentiszteletünk központi
üzenetének alapja is. 18
gyermek és 16 felnőtt jelenlétében beszélgettünk
arról, hogy mi a keresztre
az ártatlan Bárány, a halálon diadalt arató Krisztus
győzelmi trónjaként tekintünk. Ezért vált húsvét
szimbólumává a keresztes zászlót tartó bárány.
A győztes zászló mögé a
gyermekek is felsorakozhatnak. Jézus őket is győzelemre akarja
segíteni. Őket is segíteni akarja a rossz
szokásaik, a negatív tulajdonságaik és a
bűneik ellen folytatott küzdelmükben;
a világban látható rossz ellen folytatott
harcukban; abban, hogy úgy szeressenek
és éljenek ahogy ő, Jézus: áldozatosan,
tisztán, örökké.
(MGyTK)

Forrás:
Ecsedi Zsuzsa (Szerk.) 2017. Énekkincstár – Evangélikus
énekeink kézikönyve. Luther Kiadó, Budapest.
Koren Emil 2015. „…Irgalmadat éneklem” – Énekeink
történetéből. Mondat Nyomdaipari Kft., Budapest.
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„Krisztustól, Krisztus által vezetett egyházban
szeretnénk élni”
erre csak később lesz lehetőségem. Most
a legközvetlenebb munkatársak, püspökjelölttársak köszöntését tudtam fogadni,
és legelőször szeretném megköszönni én
is az egyházkerület, a gyülekezetek, a
presbitériumok, az egyháztagok, kollégák
bizalmát. Nagyon nagy megtiszteltetés ez,
és nagyon nagy kihívás is természetesen,
hiszen olyan elődök nyomába kell lépnem, akik rendkívül sokat tettek az egyházkerületért Isten szolgálatában.
Azt remélem, ez a váltás olyan folyamat lehet, amely nem jelent nagy változást az egyházkerület életében, talán csak
egy hangszínváltást. Talán ezután egy kicsit más hangszerelésben hangzanak majd
Kondor Pétert, a Déli Evangélikus el ugyanazok az örök gondolatok, ameEgyházkerület újonnan megválasz- lyekre minden időben szüksége van a mi
tott püspökét március 5-én délelőtt, szívünknek-lelkünknek.
az eredményhirdetés utáni percekben
kérdezhettük, miután dr. Solt-Száraz AAA választást megelőző időszakban
Csenge Gitta, a választási bizottság el- három püspökjelölttársával együtt benöke kihirdette az eredményt, amely szélt arról, hogy melyek lennének az első
szerint 56 szavazattal Kondor Péter időszakban megvalósítandó feladatok.
kapta meg a déli kerület gyülekezetei- Elérkezett hát a pillanat, amikor már
nek bizalmát.
nem feltételes módban beszélhetünk: mivel kívánja kezdeni püspöki szolgálatát
Szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya, beiktatása után?
fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna Rendkívül sok feladat vár rám, de elsőForrás: www.evangelikus.hu ként át kell tekintenünk az egyházkerület életét – azokat a feladatokat, amelyek
AAMit gondol, mit érez ezekben a pilla- folyamatban vannak. Melyek azok, amenatokban?
lyeket tovább kell vinni, melyek azok,
Nehéz megfogalmazni az érzéseket.
amelyeket le kell zárni. Azt is fontosnak
Az ember sok mindenre fel tud készülni, tartom megjegyezni, hogy a nagy váltode ez egy olyan pillanat, amelyet legszí- zások, nagy dolgok nem hirtelen támadvesebben Isten színe előtt állva, egy temp- nak, hanem sokszor évek, évtizedek solom oltára előtt töltenék imádságban – de rán mennek végbe. Nem álmodom arról,
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hogy egy szempillantás alatt csodát műveljünk. Sokkal inkább azt szeretném, és
azt kérem Istentől, hogy mindabban, amit
évek és évtizedek építenek, én is, mi is
segíthessünk, és az ő alkalmas eszközei
lehessünk. Csak őt kérhetjük, hogy Lelke
által formáljon és tegyen bennünket alkalmassá arra, hogy gondolatainkkal, érzéseinkkel, akár „gyermekálmainkkal”, akár
öregkori áldásunkkal – őt szolgáljuk.
AAFárasztó heteken, hónapokon van
túl – hogyan értékeli most, visszatekintve
ezt az elmúlt időszakot?
Rendkívül intenzív időszak volt valóban,
hiszen a már meglévő feladatokat sem lehetett félretenni, azokban is helyt kellett
állni. De nagyon izgalmas időszak is volt
a tekintetben, hogy nagyon sok helyre jutottunk el, sok olyan presbiterrel, gyülekezeti taggal találkoztunk, akikkel korábban nem.
A velük való beszélgetések nagyon
sokban gazdagítottak. Ugyanezt kell elmondanom a jelölttársaimról is. Azokban
a beszámolókban, beszélgetésekben, ahol
az elképzeléseinket kellett vázolnunk,
egymástól is nagyon sokat tanultunk.
Mindazok a gondolatok, amelyek előkerültek, mértékadóak, útba igazítóak kellenek, hogy legyenek az előttünk álló hónapokban, években. Komolyan szeretnék
majd számítani szolgálatom során jelölttársaim segítségére és támogatására.
AAMilyen az a püspökkép, amellyel
azonosulni szeretne, amelyet példának
tekint?
Sorolhatnám az előttünk járt püspökelődök neveit, mert mindenkitől van mit
tanulnunk! Gáncs Péter püspök úr úgy
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fogalmazott ma délelőtt, hogy „egyetlen
püspök sem tökéletes, mert a püspök is
ember.” De az emberségünkön keresztül
munkálkodik rajtunk is az Úristen! Akár
püspökön, esperesen, lelkészeken és minden egyháztagon keresztül Isten el tudja
végezni bennünk, rajtunk az ő munkáját!
Ő tud alkalmassá formálni minket.
Azt szeretném, hogy azon püspökök
nyomába léphessek, akik jelen voltak az
egyházkerület életében, ahogyan elődöm,
Gáncs Péter püspök úr is, és az ő elődei is.
Akik időt, fáradságot nem számolva mentek, és igyekeztek ott segíteni, ahol arra a
legnagyobb szükség volt. Szeretnék emellett azon püspökök nyomába is lépni, akik
csapatban tudtak és akartak dolgozni – akik
számítottak a munkatársaik véleményére.
Hiszem, hogy nem egy „egyéni akció” elvégzésére kaptunk elhívást, hanem olyan
közösség vezetésére, amely hatalmas csapatként, egy nagy családként tud szolgálni
a társadalomban, amelyben élünk.
AAAkkor tehát közvetlen elődjétől,
Gáncs Péter püspök úrtól is fog tanácsot,
segítséget kérni a stafétabot átvételekor...
Gáncs Péter püspök úrral rendkívül jó
munkakapcsolatban voltunk eddig is, és
az elmúlt időszakban, a választások során is sokszor beszélgettünk. Most még
komolyabban fogunk szót váltani az egyházkerület dolgairól. Ő maga is jelezte
már, hogy szeretne útmutatást adni. Én
pedig azt szeretném kérni tőle, hogy ne
csak az előttünk álló néhány hónapban
tegye ezt, hanem ha valóban megtörtént
a staféta átadás-átvétel, utána is álljon
mellettem, mellettünk a bölcsességével,
a tapasztalataival, hiszen sok mindent lát,
amit mások, mi még eddig nem láthattunk
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a kerület életéből. A folyamatosságra újfent szeretnék hangsúlyt fektetni, hiszen
egy Krisztustól, Krisztus által vezetett
egyházban szeretnénk élni. Mi, vezetők
jövünk-megyünk, de Jézus Krisztus, a mi
Urunk mindig és örökké megmarad.
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AAAz iktatásáról tudhatunk már valamit?
Egyelőre annyit, hogy június 30-án kerül
rá sor, a helyszín és minden más részlet
még egyeztetés alatt áll, de hamarosan tájékoztatjuk erről egyházunk tagjait.

Ökumenikus Lelkészkör
Ebben a hónapban 2018. március 7-én
gyűltek össze a Budapest-Városliget környéki keresztény gyülekezetek lelkipásztorai közös igeolvasásra, lelki beszélgetésre és imádságra.
Most a Fasori Evangélikus Gyülekezet imatermében találkoztunk, ahol Aradi György és Magyarkuti Gyuláné Tóth
Katalin lelkipásztorok köszöntötték házigazdaként a résztvevőket, majd Harmati
Béla nyugalmazott püspök idézte föl az
ökumenikus mozgalomban tapasztalt sze

mélyes élményeit. A beszélgetésbe bekapcsolódott Nagy Károly katolikus, Bagi
László református, Szabóné Papp Klára
metodista, Pataky Albert pünkösdi és Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor is.
Az imaközösség Jézus bátorító szavaival zárult: „Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az
aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek
fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a
mezők már fehérek az aratásra.” (János
4,35) Ámen!
Dr. Mészáros Kálmán
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BOLTÍV ALATT
Szarka Hajnalka
festőművész kiállítása

a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti
központjában (1071 Budapest, Damjanich utca u. 28/b.)
Megnyitó: 2018. május 10. (csütörtök) 16.30 óra.
A kiállítást megnyitja:
Sipos Endre művészeti író, filozófus, festőművész
Elhangzik Brahms: d-moll Hegedű-zongora
szonátája (Op. 108), előadják Gál Márta hegedűn
és Horváth Krisztina zongorán.
„Nagy örömömre szolgál, hogy a Fasori evangélikus lelkészi hivatalban kiállíthatok. A fasori templombelső által ihletett két képem volt
az ötletadó. Aradi György lelkész úr felkérése
a kisebb méretű munkáimból többet is bemutatok. Remélem, képeim tartalma és színvilága
megérinti a nézőket. Szeretet és ragaszkodás
is van bennem a gyülekezet iránt, hiszen a
Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanítottam művészettörténetet néhány éven át.
Most is több helyen tanítok, művésztanárként dolgozom. Rendszeresen kiállítok
gyűjteményes tárlatokon, aktív tagja vagyok több képzőművészeti társaságnak.
Vegyes technikával készítem a képeim.
Igazából az életem a kerete minden munkámnak, azzal töltöm ki a vásznat, amit
megélek, megérzek, megérint. A felszínt
és a mélységet is kifejezni próbálom,
ösztönösen és tudatosan, figuratív és lírai absztrakt stílusban. Leljék örömüket
benne!”

A kiállítás megtekinthető
május 10-től hétköznapokon 8-13
óra között, vagy előre egyeztetett
időpontban. A belépés díjtalan!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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2017-es év zárszámadása
FŐBB BEVÉTELEK
Gyülekezeti tagoktól
Egyházfenntartói járulék
2 592 830
Adomány
5 183 210
Perselypénz
2 497 760
Céladomány/rozettára/
5 677 815
Összesen:
15 951 615
Továbbítandó bevételek
Iratterjesztés
153 465
Kötelező offertóriumok
221 290
Egyéb továbbítandó offertórium 637 485
Összesen:
1 012 240
Egyházi pályázat
900 000
Külső támogatások
Önkormányzattól
10 100 000
Összesen:
10 100 000
Gazdálkodás bevételei
Lakbérek
16 460 865
Vízdíj+ szemétdíj lakóktól 2 974 354
Összesen:
19 435 219
Egyéb bevételek
Követelések törlesztése
2 683 091
Kártérítés
791 511
Kapott kamat
1 514
Közterhek /átfutó tétel/
1 819 385
Összesen:
5 295 501
Bevételek mindösszesen: 52 694 575
2017. évi nyitó pénzkészlet:
26 321 828 Ft
Bevételek mindösszesen:
+ 52 694 575 Ft
Kiadások mindösszesen:
– 61 631 022 Ft
2017. évi záró pénzkészlet:
17 385 381 Ft

FŐBB KIADÁSOK
Illetmények
Lelkészek
5 112 135
Nemlelkészi alkalm. bére
3 818 074
Egyéb egyházi személyek illetménye
1 589 885
Megbízási díjak
132 360
Béren kívüli juttatások
196 629
Összesen:
10 849 083
Közterhek (átfutó tétel)
1 815 800
Törvényes terhek
966 839
Dologi kiadások
Közüzemi díjak /víz+ szemét/ 3 440 680
Gáz+ áramdíj
4 197 006
Működési költségek
2 053161
Szolgáltatások
3 000 554
Összesen:
12 691 401
Más egyházi szervnek
Zelenka Pál Szolidaritási Alap 584 564
Egyházmegyei járulék
110 390
Kötelező offertórium
244 285
Iratterjesztés
246 286
Egyéb továbbítandó offert.
637 485
Összesen:
1 823 010
Beruházás, felújítás, karbantartás
Cserkész Központ
8 045 053
Lakások felújítása
13 784 218
Javítási, karbantartási költs. 3 443 198
Összesen:
25 272 469
Egyéb kiadások
Gépjármű költségek
468 785
Hitéleti rendezvények
907 990
Reformáció 500
4 307 450
Zenei alkalmak
869 458
Gyülekezeti hétvége
600 000
Eszközbeszerzések
1 058 737
Összesen:
8 212 420
Kiadások mindösszesen: 61 631 022
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A 2017. év a kazuális szolgálatok tükrében
„Örüljetek, hogy a nevetek fel van írva Vlasits Emma
a mennyben.” (Lk 10,20b)
Wang, Jonathan
Wladár Zsófia Dr.
MEGKERESZTELTEK
Zsugyel-Mácsai Sára
Báder Tamás
Bellák Maxim Alex
„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyeBerdán Kata
lemben, amely Krisztus Jézusban van.”
Bieliczky Eszter
(2Tim 2,1)
Bieliczky Hanna
KONFIRMÁLTAK
Bording Blanka
Harmati Adél
Bucsky Bence Flórián
Harmati Hanna
Czégé Márton György
Nagy Máté
Dani Krisztina
Nagy Noémi
Dévai András
Wang, Jonathan
Elizabeth Magdalena Fischer
Gómez Laura Luna
„Jézus mondja: Ahogyan én szerettelek
Harmati Largó Rafael
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”
Jugovits Károly
(Jn 13,34)
Karle Vince
Kiss Vince Sámuel
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Kovács Regina
Bácskai Judit és Krizsán József
Lajos Lilla Lívia
Győri Viola és Czermann Dániel
László Benedek Walter
Kiss Krisztina és Balogh Zoltán
Lehoczky Bence
Lovas Petra és Kontra György
Locherer Dávid
Matula Zsófia és Palásti József
Lukács Szandra
Németh Zsófia és Szendrik László
Melczer Dávid Roland
Nyíri Boglárka Panna és Csath Gábor
Németh Levente
Péter
Németh-Hám Dániel
Orbán Tímea és Péntek Attila
Nestor Szofi
Peternák Anna és Szabó Ferenc János
Podonyi Hanna
Regős Zsanett és Durst János
Sinkó Olivér
Schindler Anita és Gerrit van Zyl ten
Takács Ágnes
Napel
Tomcsányi Flóra Judit
Szalai Brigitta és Kovács Tibor
Tomcsányi Mór
Takács Ágnes és Jugovits Károly
Tóth Katalin
Tóth Katalin és Tomaschek Attila
Turó Dzsesszika Heléna
Tran Van Giang és Hulej Miklós
Turó Rikárdó Antónió
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Varga Gabriella és Sajcz Bence
Vecsei Nikoletta és Harrold Christopher
Ethan
„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete
van.” (Jn 3,36a)
ELTEMETTETTEK
Aradszky László
Behán Pál Béla
özv. Bódis Attiláné
Borcsiczky Gyula
Dr. Corradi Gyuláné
Egyed Miklósné
Farkas Tiborné

KÖRLEVÉL
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Feleky Ferencné
Grécsni Jenő
Juhász Alfrédné
Kósa Margit Juliánna
Kukely Júlia
Kuktai Mihályné
Mácsik Károly
Dr. Maján László
Martinyi Péter
Mogyorósi Géza Miklós
Nádori Istvánné
Dr. Pálinkás Györgyné
Pávay Győző Attila
Vagaszky Istvánné
Vaszkó Tamásné

„Ha Isten velünk, kicsoda
ellenünk!” Rm 8,31
Szeretett gyülekezeti tagunktól, Tóth-
Szöllős Zsuzsanna (1928-2017) nyugalmazott tanárnőtől, a Lutheránia Énekkar
tagjától keresztény reménységgel búcsúztunk 2018. január 31-én 12.45-kor a
rákoskeresztúri Újköztemetőben.
Aradi György lelkész a családtagok és
a népes gyülekezet előtt hirdette a vigasztalás evangéliumát Jézus szava alapján:
„Én élek és ti is élni fogtok” Jn 14,19
Baba néni emléke legyen áldott!

Igen, Atyám, tudom, hogy az elköltözött kedves lélek nem
csupán a földé, az enyészeté, hanem a tiéd. Nem a pusztulásnak adtam oda, hanem Tenéked. Ott tudom őt Tenálad, a Te szent és erős kezedben, megváltó szeretetedben.
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Örményország ősi földjén
„A világ első keresztény
államában” címmel

Benyik Béla

vetített-képes
ismeretterjesztő előadása

2018. március 23-án

a Budapest-Fasori
Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti termében
(1071 Budapest,
Damjanich u. 28/b.)
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Másodlelkészt választott
a fasori gyülekezet
2018. március 11-én, az istentiszteletet követő közgyűlésen
megválasztotta a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
másodlelkészének Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
lelkésznőt, aki második éve szolgál gyülekezetünkben.
A titkos szavazás eredményét Dévény Zoltán gyülekezetünk
presbitere, a jelölő és szavazatszámláló bizottság elnöke hirdette
ki. A mostani választás határozatlan időre szól. A bizalom egyértelmű jele, hogy a közgyűlés tagjai egyhangúlag támogatták
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin megválasztását. Életére, szolgálatára Isten áldását kérjük!
Beiktatására reményeink szerint 2018. szeptember 15-én,
11 órától kerülhet sor.

Kapcsolatban

A csoportképen a február 25-én budapesti látogatása idején gyülekezetünket
is felkereső Viking Dietrich lelkész (bal
oldalon) látható, aki az ELCA Európáért
is felelős regionális képviselőjeként vett
részt angol és magyar nyelvű istentiszteletekeinken a Fasorban.
Zachary Courter lelkészjelölt (középen) eredményesen zárta gyakornoki
évét, és az amerikai önkéntesek szolgá-

latának koordinációja mellett továbbra
is rendszeresen szolgál a City Park Lutheran angol nyelvű istentiszteletein.
Reménységünk, hogy Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök szolgálatával és az
ÉK-Washingtoni Evangélikus Egyházkerület támogatásával pünkösd után sor
kerülhet Zach lelkészi ordinációjára is
Magyarországon.
AGy
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Hogyan rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1%-áról?
A 2018-ban meghozott döntésünk visszavonásig érvényes!

Február 5-e óta elérhetőek az szja-bevallási tervezetek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) honlapján az ügyfélkapun keresztül.
Aki egyetért a tervezettel, annak nem kell
tennie semmit, a tervezet május 22-én hivatalos szja-bevallássá válik. Az ellenőrzéskor
azonban fontos, hogy rendelkezzünk az adó
1+1 százalékának felhasználásáról.
A NAV idén már 5 millió – a tavalyinál
egymillióval több – tervezetet készített el. A
több mint 3,2 millió ügyfélkapuval rendelkező magánszemély a mobiltelefonján, a tabletjén vagy számítógépén is megtekintheti,
illetve szükség esetén szerkesztheti is szja-
bevallását. A bevallásokat a legegyszerűbben
ezen az online felületen lehet módosítani. Azt
tanácsolják, hogy május 20-ig lehetőleg minél többen nyissanak ügyfélkaput, hiszen a
módosítás néhány gombnyomással otthonról
is elintézhető. Akinek nincs ügyfélkapuja,
március 19-ig kérheti a tervezet postázását.
Az online felületen célszerű átnézni az
adóbevallást, hogy biztosan a helyes adatokat tartalmazza. Vannak ugyanis olyan jövedelmek vagy kedvezmények, amelyekről az
adóhivatalnak nincs tudomása.
Szeretnénk, ha idén az adózók még tudatosabbak lennének, különösen azért, mert a
2018. évben a NAV az egyház technikai számára szóló, benyújtott és bevett nyilatkozatot
annak visszavonásáig figyelembe veszi. Az
1+1 százalékról rendelkező nyilatkozaton jelezheti azon döntését is, hogy kívánja-e, hogy
nevét és elérhetőségét (postai, illetve elektronikus levelezési címét) az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel
és egyházzal közölje a NAV. Az adatkezelési
hozzájárulás és az adatok feltüntetése a ren-

delkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele
az érvényes rendelkezésnek.
A https://eszja.nav.gov.hu oldalon rendelkezhet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról
a Magyarországi Evangélikus Egyház javára.
Technikai szám: 0035
Az 1+1 százalékos felajánlásról a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is
rendelkezhet.
A rendelkezést 2018. május 22-éig benyújthatja:
 a személyijövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus vagy postai úton, illetve
a NAV ügyfélszolgálatain személyesen),
 az e-szja felületen az online kitöltőprogram segítségével (elektronikus vagy postai úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain
személyesen),
 a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus vagy postai úton vagy lezárt
borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
személyesen). A nyomtatvány a NAV
honlapjáról letölthető. Vagy
 a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként
(postai úton vagy személyesen a NAV
ügyfélszolgálatain).
2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltató továbbra is összegyűjtheti az 1+1 százalékos nyilatkozatokat.
A 2018. május 22-ei határidő jogvesztő! Ez
azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik
befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, a rendelkezése érvénytelen, és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.
(Forrás: www.evangelikus.hu, Horváth-Bolla
Zsuzsanna által írt cikk szerkesztett változata)
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Ezzel a nyilatkozattal a civil szervezeteknek adott 1% mellett felajánlhatja
személyi jövedelemadója másik 1%-át is a Magyarországi Evangélikus Egyház
társadalmi szolgálatának támogatására. Ha egyházunk javára is rendelkezik,
duplán támogatja embertársait!

Jézus tanítványaiként, az állami és egyházi törvények keretfeltételei között,
küldetésünk, elhívásunk alapján végezzük a ránk bízott szolgálatot a világban.
Ha Ön is segít nekünk, áthatóvá tudjuk tenni azt, amiért mi, evangélikusok mások,
többek és jobbak vagyunk ebben a munkában.
A gyülekezeteinkben és közösségeinkben folyó értékközvetítő munkáról;
az óvodákban, iskolákban működő, szeretet vezérelte nevelésről és színvonalas
oktatásról; a fogyatékkal élők és idősek gondozásáról; a rászoruló családok,
a hajléktalanok, a bántalmazott anyák és gyermekeik segítéséről folyamatosan
tájékozódhatnak a www.evangelikus.hu honlapon.
Mindent megteszünk azért, hogy láthatóan evangélikussá váljon az az 1%,
amelyet Ön egyházunknak ajánl fel.
Magyarországi
E vangél ik us E gyház

evangelikus.hu

Technikai
s zá m :

0035
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Egyházközségi választások menetrendje

a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben a 2018-2024-as ciklusra
A 25 fős presbitérium minden tagját, benne: presbiterek, felügyelő, másodfelügyelő,
jegyző(k), gondnok, számvevőszéki elnök, jelölőbizottsági elnök; plusz a számvevőszéki tagokat és egyházmegyei küldötteket meg kell választania egyházközségünk
közgyűlésének. Választói névjegyzék kifüggesztése: 2018. január 30-tól a Lelkészi
Hivatalban, illetve istentiszteleteken a templomban!
 Névjegyzékkel kapcsolatos észrevételek, reklamációk írásos jelzése:
2018. február 14-ig
 Felülvizsgálat: 2018. február 20-ai presbiteri ülésen.
 Jelölési szakasz 2018. február 21-2018. március 14. szerda 12:00.
 Nyilatkozatok bekérése (Bizottság): 2018. március 20-áig.
 Lista elkészítése, nyomtatása: 2018. március 21. csütörtök.
Egyházközségi választási közgyűlés: 2018. március 25. (Virágvasárnap) 12:15, az istentiszteletet követően (majd közös pizzás ebéd a Gimnázium aulájában)
Új presbitérium beiktatása:
2018. március 29. (Nagycsütörtök) 18:00 úrvacsorai istentisztelet keretében.
A Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Dévény Zoltán presbiter (elnök), Liptay Sándorné presbiter (tag).
Munkájukat segíti a gyülekezeti elnökség és a másodfelügyelő.

Egyházfenntartói járulék
befizetéssel támogassuk
a fasori hitéletet!
Evangélikus egyházunk gyakorlatában
az önálló egyházközségek működésének
anyagi hátterét elsősorban a gyülekezeti
tagok támogatása biztosítja. Az egyházfenntartói járulék az éves rendszeres támogatás, ami a folyamatos hitéleti célú
kiadások fedezésére szolgál (ezt nevezték régen egyházadónak). Minden felnőtt
egyháztag ezzel a befizetési formával tudja kifejezni nevesítve is személyes anyagi
támogatását saját gyülekezete irányában.
Fasori presbitériumunk 2017. március
1-jei ülésén új határozatot hozott az éves
egyházfenntartói járulék mértékére vonatkozóan. Ennek lényege, hogy az aktív ko-

rúak számára ajánlott minimális egyházfenntartói járulék összege 16 000 Ft/fő/év.
(Mindez havi 1333 Ft-os, vagy negyedévente 4000 Ft-os támogatásnak felel meg).
A befizetés módjára ajánljuk a sárga
csekkes formát, melyet most EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK pecséttel láttunk el, vagy a készpénzes befizetés gyülekezetünk pénztárába (hivatali időben
vagy a templomi alkalmaink után), illetve
választható a rendszeres banki átutalási
megbízás. Számlaszám: OTP 1170500822506573.
A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség nevében, a gyülekezet világi
elnökeként megköszönöm gyülekezetünk
eddigi és most elköteleződő tagjainak a
szíves támogatását!
Dr. Bartha Tibor felügyelő
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XXII. Fasori gyülekezeti buszos kirándulás
IPOLYTARNÓC
Indulás:

2018. április 21. (szombat) reggel 7:45

Találkozás helye: Lelkészi Hivatal előtt
(1071 Bp., Damjanich u. 28/b.)
Fő úticél:

Ipolytarnóci Európa diplomás Ősmaradványok
Természetvédelmi Terület (cápafog, mocsári
ciprus, ősállatok lábnyomai), Salgótarján.

Hazaérkezés:

21 óra körül

Jelentkezés 2018. április 10-ig a részvételi díj befizetésével.
Útiköltség hozzájárulás tervezett közös ebéddel, belépőkkel:
4500 Ft/fő (gyermekeknek 6-14 éves korig 3000 Ft/fő)
Szervező: Dr. Gálos Miklós gyülekezetünk tiszteletbeli felügyelője.
Amit hozz magaddal: kényelmes cipő, jókedv, nyitott lélek 

Bach

mindenkinek
csellószvitek
16:30 G-dúr szvit – Fejérvári János
c-moll szvit – Kántor Balázs
18:00 Esz-dúr szvit – Rózsa Richárd
C-dúr szvit – Maróth Bálint
19:30 d-moll szvit – Scholz Anna
D-dúr szvit – Rohmann Ditta

2018. március 24. szombat

Fasori evangélikus templom
(1071 Budapest, Városligeti fasor 17.)
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„8 tavaszi találkozás”
Szeretettel hívjuk a középiskolás fiatalokat tavaszi ifjúsági
alkalmainkra szombatonként 17 órától.

Ny

Indító alkalom: 2018. március 17. 17 óra, gyülekezeti terem

K

D

Szélrózsa roadshow a Fasorban

Szöveg: Seben Glória, fotó: Szeli Noémi, Hámor Endre (www.evangelikus.hu)
Jézus arra hív minket, hogy MÉGIS-
emberek legyünk, vagyis hogy életünk
kudarcaiból álljunk talpra az Istenbe
vetett bizalom segítségével. Ez volt a
hétindító áhítat központi üzenete a Szélrózsa roadshow újabb állomásán, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban.
Seben Glória Szélrózsa-presbiter igehirdetésében megismertette a fiatalokat
a 2018-as találkozó mottójával, majd

a helyszín hangulatát is megidézte egy
kisvideó segítségével. Az áhítat után a
tanórák közti szünetekben a diákok Szeli
Noémi Szélrózsa-koordinátor és Lukács
Máté teológushallgató segítségével apró
ajándékokat nyerhettek vicces és elgondolkodtató játékokon keresztül.
A Szélrózsa-standon tanárok és tanulók egyaránt érdeklődhettek a nyári fesztivál részleteiről. A középiskolás korosztályt nemcsak résztvevőnek, hanem
önkéntesnek is hívják a szervezők,
hogy akár iskolai közösségi szolgálat keretében tekinthessenek be a kulisszák mögé, és váljanak részeseivé
az egyedülálló közösségélménynek.
Találkozzunk a 12. Szélrózsa
– Országos Evangélikus Ifjúsági
Találkozón Istennel és egymással
2018. július 25–29. között Bükön!
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Rendszeres 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.
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 iskolákban órarend szerint.
BABA-MAMA KLUB kéthetente kedden
délelőtt 10 órától a gyülekezeti teremben.
FORRÁS KLUB A hónap utolsó szerdá
ján 18 órakor a gyülekezeti teremben. Fiatal
felnőtteknek, és minden érdeklődőnek, akik
szívesen kapcsolódnának egy olyan közös
séghez, ahol nyitottan lehet kérdezni, beszélgetni hitbeli és hétköznapi kérdésekről.
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szer
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben.

KÖRLEVÉL
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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
másodlelkész: +36-20-824-7677
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Trotsbergi testvérgyülekezetünk látogatása Budapesten
Mennybemenetel ünnepéhez kapcsolódóan
2018. május 9. és 13. között, szerdától vasárnapig újra Budapesten találkozhatunk a
trostbergi Christuskirche gyülekezetének
küldöttségével. Terveink szerint a szerda
esti közös vacsora, a vasárnapi és Men�nybemenetel ünnepi közös istentiszteletek,
a megújult Evangélikus Országos Múzeum
látogatása, a Vácra tervezett egynapos kirándulás, és szabadon választható programok

átélése tovább erősíthetik az összetartozás
élményét.
Várjuk azon gyülekezeti tagok jelentkezését, akik németül vagy angolul beszélnek,
és testvéreink itt tartózkodása alatt vállalják,
hogy akár egy-egy fél napos programra is kísérői, társai, segítői lesznek vendégeinknek.
„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül –
angyalokat vendégeltek meg.” Zsid 13,2
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2018. Húsvét

NAGYHETI – HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND

„Jézus… ezt mondta: elvégeztetett!”
(Jn 19,30a)

MÁRCIUS 25. Böjt 6. vasárnapja (PALMARUM)
09:30 English Language Worship (Aradi György)
10:30 Virágvasárnapi gyermekkézműves-alkalom
(Seben Glória, Simon Attila)
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

PÉLDÁZATOK A KERESZT FELÉ VEZETŐ ÚTON

– a Deák téri és a Fasori gyülekezetek közös nagyheti sorozata
a Deák téri Evangélikus Egyházközség első emeleti nagytermében (Deák tér 4.)
Március 26. 18:00 Példázat a két testvérről (Mt 21,28-32)
– Aradi György
Március 27. 18:00 Példázat a gonosz szőlőművesekről (Mt 21,33-44)
– Dr. Csepregi András
Március 28. 18:00 Példázat a királyi menyegzőről (Mt 22,1-14)
– Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
MÁRCIUS 29. NAGYCSÜTÖRTÖK
18:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)
MÁRCIUS 30. NAGYPÉNTEK
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
15:00 Good Friday Worship (Zachary Courter)
18:00 Istentisztelet passióolvasással, (Aradi György)
ÁPRILIS 1. HÚSVÉT ÜNNEPE*
05:00 Hajnali istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)
09:30 English Language Worship (Rachel Eskesen, Zachary Courter)
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)
ÁPRILIS 2. HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

Az Úr feltámadt!
Az Úr valóban feltámadt! Halleluja!

