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Krisztusban áldott Karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánunk !

Fotó: Horváth Zoltán

Benczúr Gyula: A napkeleti bölcsek
hódolása a kisded Jézus előtt
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Karácsonyi áldás
A Magasságos Isten, aki érted is
emberré lett,
őrizzen meg Téged szeretetében.
Ajándékozza neked a gyermek
bizalmát,
a kicsiség szépségét és erejét,
a holnap reménységét,
az ünnep békességét,
és töltse be szívedet jelenléte örömével.
(Varga Gyöngyi – Áldáskönyv)

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 határozatot hozott az éves egyházfenntartói járulék mértékére vonatkozóan: az aktív korúak számára ajánlott minimális egyházfenn-

tartói járulék összege 18 000 Ft/fő/év
– ez havi 1500 Ft-os, vagy negyedévente 4500 Ft-os támogatásnak felel meg –,
nyugdíjasoknak pedig 16.000 Ft/fő/év.
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 11705008-22506573.
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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Adventi reménységben
„A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel,
hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.” Rm 15,13
A reménységben élők közösségét építi adventi apostoli igénk egy-egy meggyújtott
gyertya fényében. Minden egyes lépéssel
Karácsony felé közeledve rácsodálkozhatunk a már megvalósult csodára, hogy
a megígért megváltó megérkezett Jézusban! Értünk született meg!
Az előretekintés bátorságára is ilyenkor kapunk biztatást. Az adventi Lélek
ugyanis annak a Krisztusnak a jövetelére
hangol, aki az idők végén bizonnyal vis�szatér. Többé nem csupán az számít, hogy
az ünnep fokozódó hangulatával, vízkeresztig épülő árnyalataival mennyit gazdagodunk évről évre, hanem, hogy egész
életünkkel vajon az Ő színe elé, és a neki
való számadásra készülünk-e.
Advent a kezdetre, és a végre hangol.
Új kezdetre annyiban, amennyiben a testet öltött Jézusban a számunkra is megragadható új kezdet érkezett meg. És valójában mindegy, hogy térdet hajtva, ámulva,
vagy tartózkodó kíváncsisággal szembesülünk-e vele, Ő maga kezd el formálni
a jászolbölcsőtől a keresztig tartó útjával.
Ez a kezdet átfogja egész földi életünket.
Advent ugyanakkor vég felé is fordít.
Segít hiteles életcéljaink kijelölésében,
és igazi lelki kibontakozásra ösztönöz.
Ilyenkor a hitünk épülésére szánt közösségi minőségi időről is hozhatunk döntést,
ami túlmutat karácsonyi ünnepünk szezonalitásán. Készülj adventben úgy, mint
aki Krisztus színe elé készül – számadásra, őszinte találkozásra –, ahol Ő a cél!

Mindeközben épül közöttünk – a fasori
evangélikusok között is – az érdeklődő,
hit örömére és békéjére hangolt emberek
közössége! Azokból, akik nem akarunk
lemondani az ünnep kellékei között sem
arról, hogy a kapott és eljövendő élet valóságáért lelkesedjünk, és annak közvetítői
legyünk csenddel, imával, és a szentírás
üzenetére figyelő aktivitással. Keresztényekként sokszínű közösségben, akik a
reménység hírnökei kívánunk maradni a
mi világunk számára.
Mit jelent ez egészen konkrétan? Pál
apostol alapállása szerint „mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek
gyengeségeit hordozzuk…” (15,1) Azokat is, akiket még az Írások reményt tápláló hite nem győzött meg, és nem fedezték
fel az evangéliumból fakadó reménység
színeit, hangját és illatát. Keresztény közösségként azzal is tartozunk, hogy ne a
világ normáihoz igazodjunk, erősítve a
törzsi szemléletből fakadó különállás kultúráját. Krisztus a különállás felépített határvonalai között újra összeköt minket, és
meghív adventi közösségébe. A radikális
szeretet születésén, megélésén és gyakorlatán keresztül. Amikor adventi emberekként, akár a gyermekek örömére, akár a
bölcs idősek békéjére tekintve, a krisztusi kezdetre és végre hangolódunk, és így
valóban bővölködünk a reménységben!
Ámen.
Aradi György
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Megáldalak, és áldás leszel (1Móz 12,2)
...hm, hogy is van ez?”
„Áldás a közösségben” címmel gyülekezeti
hétvégét tartott a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség november 22-24 között
Balatonszárszón. Az elmélyülést kínáló színes programra szép számmal jelentkeztek
a felnőttek mellett kisgyermekes családok
és az angol nyelvű közösség (City Park Lutheran) tagjai is.

M

it jelent áldani azokat, akik átkoznak téged/titeket? Kik az áldottak?
Hogyan lehetek reménytelen helyzetben
is áldott? Mennyire személyes az áldás?
Lehet-e úgy súlyozni, hogy a különleges
alkalomhoz kapcsolódó áldás fontosabb?
Kell-e a kimondott szó? Áldás és átok –
lehet-e hinni csak az egyikben?
Előfordulhat, hogy felötlött már bennünk valamelyik kérdés, vagy ezekhez hasonlókon töprengtünk elcsendesedésünkben, elégedetlenségünkben, örömünkben,
lázadásunkban – otthon, esetleg míg a trolit vártuk vagy autót vezettünk, talán egy

igehirdetés közben. Ezeket a kérdéseket
fogalmaztuk meg közösen Balatonszárszón a gyülekezeti hétvégén, ahol játékos
ismerkedés és az igehirdetők kezdeményező, újító kedve oldotta a hangulatot.
A magyarul, angolul és „Google-fordító
kínaiul” összegyűjtött kérdésekre kerestünk válaszokat Jób, Jónás, Dávid, Jákob
és Ézsau, a görög hősök, illetve a magunk
életére tekintve. Milyen egyszerű is lenne
a képlet – bár nem feltétlenül könnyebben kivitelezhető J – azt mondva, hogy
ügyes, szófogadó, törvénytisztelő keresztény egyenlő: anyagi jólét, elismerés,
gyermekáldás, igaz társ, … és amit még
listázni tudnánk, ha a kívánságok számának nem kell megállnia háromnál.
Ehhez képest úgy tűnik, nem feltétlenül függ össze a sikeres előmenetel és az
áldás.
Köztünk legtöbben úgy fogalmazták
meg a gyülekezetben átélt, vagy a közösen
töltött hétvégén megtapasztalt áldást, hogy
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bár kényelmes körülmények közt lehettünk
(balatoni panoráma, saját szoba, finom ételek, szauna, séta …), mégsem ezek kerültek előtérbe. És nem azért, mert ciki lett
volna vállalni, hogy szeretjük a kényeztetést; a legtöbben azt fogalmaztuk meg átélt
áldásként, hogy egymás iránt elfogadó közösségben lehettünk, érezve Isten szeretetét abban, ahogy együtt voltunk. Széthúzás
helyett – ami fakadhatott volna véleménykülönbségekből –, azt tapasztaltuk, hogy
figyelmesen meg tudjuk hallgatni egymást
tanulva is olykor ezáltal. Ahelyett, hogy
versengve méricskélnénk egymás hitét,
áldottságát, adottságát, anyagi, családi, társadalmi helyzetét, nyitott szemmel és szívvel láthattuk meg a másik személyiségét,
őszinte kíváncsiságot érezve arra, hogyan
gondolkodik, mik foglalkoztatják. Mindez
nem magától értetődő, hanem áldás.
Mikor felnőttek és gyerekek egybegyűltünk, bábjátékával nyűgözött le minket a Fabula et Figura társulat előadva a
Teremtés történetét és Jónás – „a próféták
gyöngyének” J – küldetését. Rácsodálkozhattunk Grúzia (Georgia) és Erdély
tájaira Hámor Endre vetítésein, Csepregi
Ildikó pedig rávezetett minket előadásában arra, hogy az ókori görög mitológiában miért pont Ödipusz vagy Filoktétész
hordozzák az áldást; bármennyire meglepő is a felismerés, ha valamelyik NAGY
hős nevére számítottunk.
Miért is csodálkozunk? A Szentírásból
is kiderül, hogy Isten munkatársául választja a kitaszítottat, elesettet, depres�szióst, árvát, lúzert, kicsit, gyávát, magányost.
Bizonytalankodtam indulás előtt. Menjek, ne menjek, képes leszek-e a közösség
részévé válni? Egyedül voltam a csalá-
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dunkból, mert ez a hétvége apás napokra
esett. Tudtam, hogy lesznek gyermekes
családok, akik jobban illusztrálják majd a
hagyományos értelemben vett keresztény
családot, és az járt a fejemben, nem helyezi-e majd ez reflektorfénybe sikertelen
kapcsolataim súlyát, azt, hogy a gyerekek
szanaszét vannak olykor, és hiányoznak.
Nem tette. Mindannyian vittük a magunk
batyuját, nem éreztem, hogy szégyenkeznem kellene.

A program részletes leírása Facebookon, valamint az evangelikus.hu oldalon
megtalálható, a tervezettnél azonban több
lett a tartalom. A program előadói és fogyasztói szereposztás helyett mindannyiunk jelenléte formálta az összképet. Megosztó-e ebben az esetben az áldás azokkal
szemben, akik nem jöttek, vagy nem jöhettek el? Ha valaki esetleg így érezné,
akkor jól sikerült a beszámolóm, és van,
aki bánja, hogy kimaradt J – ez azonban
nem célom. Az áldás ugyanis ott lehet
mindannyiunk életében, egy karnyújtásnyira van, hisz „áldott, aki az Úrban bízik,
és akinek bizodalma az ÚR. Mert olyan
lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a
folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél,
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ha hőség következik, levele zöld marad.
Száraz esztendőben sem aggódik, nem
szűnik meg gyümölcsöt teremni.” (Jer
17,7-8) … a Lélek gyümölcseit teremni,
melyek biztosan nem önerőből nőnek,
és még jó, hogy nem a mi küszködésünk
eredményei, mert így nem kell sem szerénykednünk, sem dicsekednünk.

2019. Karácsony

Az áldás maga Isten Szent Lelkének jelenléte Krisztus által. Éljünk hát az Isteni
meghívással, az Ő társaságának lehetőségével, csendességünkben, készülődésünkben az advent időszakában is.
Szöveg: Malmsten Csilla
Fotó: Aradi György

Könyvajánló
Ittzés Szilvia: Tanárnő kérem!
Tanárnő, kérem, ugye nem írunk ma? És ugye ki tetszik húzni azt a kisegyest, és tanárnő, nem én voltam!
És tanárnő, minek jön az osztályba új gyerek, vagyunk
már elegen! De tanárnő, ezt meg minek megtanulni?
És amúgy ehetek, mert nagyon éhes vagyok?! – záporoznak kimondva-kimondatlanul a tanárnő felé a kérdések. Az iskolai élet legfontosabb kérdései, ezt tudjuk
jól, melyekre a korábbi „Anyu, figyelsz?” négygyerekes Anyuja immáron Tanárnőként keresi a válaszokat.
Magát az Úristenre rábízva, gyakran botladozva, de a
tanterem billegő hangulatát szem előtt tartva lépked
előre a tanárnőség rögös, mégis örömteli útján. Együtt
jár az úton a kis tízévesekkel és a nagyranőtt végzősökkel, és miközben egyre csak adja fel nekik a leckét és
próbálja be is hajtani azt, észrevesszük, hogy tanárnő,
diákok és mi, olvasók is talán valóban tanulunk is valamit. Emberségről, szeretetről, megértésről, irgalomról… A negyven rövid történet ökumenikus kiadásban
jelent meg, a Luther kiadó és a Szent Gellért kiadó
boltjaiban kapható.

A könyv gyülekezetünk iratterjesztésében kapható, templomi
alkalmaink előtt és után.

KÖRLEVÉL
A BUDAPEST–FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA • Kiadja a Budapest–Fasori Evangélikus Egyházközség • Felelős szerkesztő: Aradi György • Cím: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. • Kiadványszerkesztés: Mező Beatrix Alice • Készült a Wolfpress Nyomdában, Budapesten • Megjelenik évente háromszor.
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Énekkincstár 4.
Ím, jászlad mellett térdelek… (EÉ 161)
A kereszténység mondanivalója évszázadokon át egy témára: húsvétra fókuszált.
Amikor karácsonyt is ünnepelni kezdték
(4. sz.), az ünnepet körüllengte a misztikum különös, titokzatos bája. Ekkoriban
vált szokássá a jászol állítás gyakorlata,
először a Sancta Maria ad praesepe kápolnában, III. Sixtus pápa engedélyével.
A keresztények azóta is előszeretettel állítanak karácsonykor figurális emlékeztetőket templomaikban és otthonaikban. 161es énekünk a szóval történő betlehemes
miniatűr festés szép példája.
Ez a hívő ember és a gyermek Jézus énte kapcsolatára épülő, az üdvtörténetről és
az emberi élet mélységeiről, a karácsony
és a passió összefüggéseiről a korára jellemző vallásos bensőségességgel valló,
Túrmezei Erzsébet fordította Gerhard Pál
(17.sz.) ének elmaradhatatlan kísérője a
J rend szerint zajló karácsonyesti istentiszteleteknek. Szövegét a pap költő első
lelkészi állása helyén, a 250 lelkes Mittenwaldéban költötte. Az ének közkedveltségéhez a gyönyörű dallam is hozzájárult, amit Händel mellett a barokk kor
másik zeneszerző óriása, Bach eredetileg
szólóéneknek, családi használatra szerzett. Énekeskönyvünkben ez az egyetlen
Bach-dallam, az énekvers első strófáját a
Karácsonyi oratórium 6. kantátájában is
alkalmazza.
Az ének szövege imaként, a megtestesülés titkára rácsodálkozó, az Úr Jézust
emelkedett lélekkel imádni vágyó ember
szentesti imájaként is elmondható:

1. Ím, jászlad mellett térdelek, Ó, Jézus, üdvösségem. Elhoztam minden
kincsemet, Mit ingyen adtál nékem:
A szívem, lelkem, életem, Ó, fogadd
tőlem kedvesen, Ne szolgáljon, csak
téged.
2. Te megszülettél énnekem, Még akkor
nem is éltem. Kiválasztottál engemet, És földre jöttél értem. Még meg
sem alkotott kezed, És Lelked már elvégezett Az én üdvömre mindent.
3. A halál éje rám borult, De virradt a
te fényed, És messze űzött éjt, borút
A béke, üdv és élet. Most ragyog, éltet már a hit. Ó, áldom szép sugáraid, Én lelkem napja, Jézus!
4. De jászolágy a fekhelyed, Te fényes
égi Csillag? Hisz más királyi gyermeket Oly drága bölcső ringat!
Nem, széna hozzád nem való, De bíbor, bársony volna jó, Ha az ölelne
lágyan!
5. Ám föld gyönyörűségei Nem hívogatnak téged. Eljöttél értem vérzeni,
Hogy vállalj terhet, vétket. Te szenvedsz, Jézus, szívesen, Hogy üdvöt
adhass énnekem. Nem tilthatom meg
néked!
6. Csak egyet, egyet kérhetek. Egy égi
jóra várok: Hogy a szívemben végy
helyet, Ó, Jézus, bárhol járok. Tedd
jászladdá a szívemet! Jer, térj be, és
betér veled Az öröm égi fénye!
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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MEGKEZDŐDÖTT
TEMPLOMUNK
FŐHOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSA
Gyülekezetünk nevében pályázatot nyújtottunk be az Országos
Egyházhoz a templomot érintő rozetta-mozaik-főhomlokzat
felújítására. A súlyos károk elhárítására Erzsébetváros Önkormányzatához is pályáztunk – sikerrel. Ezúton is köszönjük az önkormányzat ez évi 20 millió forintos támogatását.
Szeretettel várjuk gyülekezetünk, támogatóink szíves adományit
a helyreállítás munkálataira!
Rozetta felújítás elkülönített számlája:
Számlatulajdonos neve: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B.
Számlaszám: 11784009-21378492
Közlemény: Rozetta-mozaik céladomány
TEMPLOMUNK A FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK IDEJÉN IS
ZAVARTALANUL MŰKÖDIK!
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Kiállítások a Fasorban
Kustár Gábor szobrászművész „Innen és túl, közelítések az EGYhez” című kiállítása az Ars SAcra Fesztivál keretében nyílt meg és október végéig volt látható.
Sztruhár Zsuzsanna kiállítása 2020.
január közepéig látogatható.
Sztruhár Zsuzsa képzőművész, a Ma
gyar Képzőművészeti Egyetem doktorandusza. Alkotói és kutatási témája zene és képzőművészet érintkezési
pontjai, határterületei. Alkotóművészként az elmúlt években automata,
kinetikus zenélő szerkezeteket, un.
zenegépeket készít, melyekre a zenét
maga szerzi. Kiállításán ezúttal több
kisebb mű mellett egy különleges automata rajszerkezet, a Harmonográf látható és
kipróbálható. A Harmonográf segítségével harmonikus frekvenciarajzok készíthetők
konszonáns zenei hangközökről.
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Gyülekezeti kirándulás
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Nógrád – Nagybörzsöny – Márianosztra – Vác, április 27.
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Gyülekezeti hétvége

11

Fotók: Zachary Courter, Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

Balatonszárszó, november 22-24.
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Bemutatkozik új főállású hitoktatónk
Bonnyai Zsuzskának hívnak, Zsuzsannaként keresztelt meg lelkész nagypapám,
de Zsuzskának hív mindenki. Budapesten születtem,
majd édesanyám korai elmenetele után édesapám
úgy döntött, hogy a keresztszüleimre, a Szeverényi
család gondoskodására bíz
engem és a pár hónapos kis
húgomat, és így költöztünk
le Békéscsabára. Édesapám
újranősült, és szerintem
ő volt a legáldottabb férfi
ezen a földkerekségen, hiszen olyan társai voltak édesanyám és az anyukám
személyében is, akik olyan komoly hívő
hölgyek, akik hatalmas szívvel élik/élték
Istenre figyelve az életüket. Hat főre bővült a családunk és nagyon szép gyermekkorom volt vidéken. Aktív tagja voltam
a békéscsabai gyülekezetnek, 12 évesen
Aradi Bandi bácsinál konfirmáltam, majd
Kutyej Kati ificsoportjának tagja lettem,
és evangélikus gimnazista koromban kaptam az elhívásomat, aminek engedelmeskedve felvételiztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem hittanár képzésére, ez
akkor osztatlan képzés volt és választani
kellett mellé szakpárt, így a másik diplomámat az ELTE Tanító- és óvóképző
karán szereztem tanítóként 2010-ben. A
világgazdasági válság miatt sajnos nem
tudtam elhelyezkedni pedagógusként, de
közel maradtam az oktatáshoz, mert a Katedra nyelviskolában dolgoztam, mint oktatásszervező, később mint a hűvösvölgyi
iskola vezetője. Eközben végig önkén-

teskedtem, és a Köszi
táborok lelki vezetője
voltam/vagyok.
Sajnos időközben elveszítettem az édesapámat is, de egyre inkább
azt érzem ezek a veszteségek még inkább közel
vittek Istenhez, és egy
másik hasonlóan tragikus veszteség vezetett
arra, hogy teljesen ös�szetörtem, és Istenbe kapaszkodva engedelmeskedtem az elhívásomnak
és a tavalyi tanévet már hitoktatóként töltöttem Újpesten és Pestújhelyen. Nagyon
sokat kaptam ettől a két gyülekezettől, a
tanítványaimtól és a lelkészektől. Mindig
szeretettel fogok erre az időszakra gondolni.
Fasori elődöm Glóri az egyetemen nagyon közel állt hozzám, gyakran voltunk
imaközösségben. És nagyon nagy megtiszteltetés, hogy rám gondolt utódjaként.
Igyekszem a tőlem telhető legtöbbet és
legjobbat odaajándékozni a tanításban és
a szolgálatban.
Szabadidőmben legszívesebben beköltöznék a Szabó Ervin könyvtárba, vagy
egy korlátlan Libri utalványnak is örülnék, kedvenceim a kortárs magyarok,
főleg azok, akik aktuális és fontos kérdésekkel foglalkoznak, és bele mernek állni
fontos kérdésekbe. Mert én is így élem
az életemet. Jelenleg egy női egészségügyi edukációs kampány arca vagyok,
amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a női fájdalommal nem kell együtt élni.
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Kihasználva ezt a lehetőséget a videómban bizonyságot is teszek.
Ez azért is a szívügyem,
mert felső tagozatos lányokat is tanítok, és tanárként
és nőként is szeretnék hiteles lenni. Nagyon hálás
vagyok, hogy a gyülekezet
tagja lehettem, igyekszem
ezt az elfogadó és nyitott

2019. Karácsony

szellemiséget továbbvinni
a tanítás során, amit itt a
gyülekezetben megtapasztalok.
Egy kedves kamaszkori
igémmel szeretném zárni bemutatkozó soraimat:
„Akinek sokat adtak, attól
sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48b)

Adventi gyermek
kézműves délután
Gyülekezeti központ,
2019. november 30.
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Szeretettel hívjuk – várjuk
a Fasori evangélikus
templomban
( VII. Városligeti fasor 17.)

2019. december 20.-án
18 órakor kezdődő

JOIN US IN CELEBRATING THE BAPTISM
OF

DOROTHY ESKESEN COURTER

HAGYOMÁNYOS

KRÓNIKÁS KARÁCSONY
koncertünkre.
Előadók:

DÉVAI NAGY KAMILLA
Liszt-, Bartók-, és Kazinczy díjas előadóművész
Magyarország Érdemes Művésze,
valamint, az általa alapított

KRÓNIKÁS ZENEDE diákjai
A műsorban elhangoznak népénekek, vallási dalok, megzenésített versek.

A helyszínen a művésznő és a Zenede lemezei kaphatók lesznek, melyet az
előadók szívesen dedikálnak. Belépőjegy nincs, de adományokat köszönettel
fogadnak, melyet a Zenede működtetésére fordítanak.

December 15th, 2019
at 9:30am CET)
City Park Congregation of Fasor Lutheran Church
1031 Buapest Városligeti fasor 13
If you are able to celebrate with us in person, please join us following the service for a
reception in the church offices. If you are not able to join us in person, you can
celebrate with us by lighting a canle an saying a wor of blessing for Dorothy!
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Visszatekintés

Kondor Péter püspök és Magyarkuti Gyu-

2019. Pünkösdtől
Örök élet vasárnapjáig

• Szeptember 8. Veni Sancte – hittanos
tanévnyitó istentisztelet Bonnyai Zsuzsanna hitoktató hirdet igét.
• Szeptember 10. A Young Adult Global Mission önkénteseinek éves kiküldő
istentisztelete mentoraikkal közösen, Rachel Eskesen és Zachary Courter lelkészek szolgálatával.
• Szeptember 17. Munkaévkezdő presbiteri ülés
• Szeptember 18. Szerződéskötés a főhomlokzat felújítását végző kivitelezővel
– Lőrinci Építő Kft.
• Szeptember 14-21. Ars Sacra Fesztivál
a Fasorban (7 eseménnyel)
• Szeptember 23. Búcsúzás a gyülekezetünkben helyettesítő Anne Morawski
ny. lelkésznőtől.
• Október 6. Teremtési hálaadó istentisztelet
• Október 16. Fasori Felnőtt Est – Szűcs
Kinga teológus előadása „Fenntarthatóság és tradíció – táplálkozás a klímaválság tükrében”
• Október 27. Reformációi közös úrvacsorás istentisztelet – Baptista templomban.
• Október 31. Reformációi – Gyermek
foglalkozás a Luther katakombában, ünnepség a Reformáció parkban, közös istentisztelet az evangélikus templomban.
• November 10. A Magyarországi Evangélikus Egyház Márton napi ünnepe a Fasorban.
• November 13-15. Amerikai evangélikus misszionáriusok (ELCA) találkozója
gyülekezeti központunkban.
• November 18. Presbiteri ülés
• November 22-24. Áldás a közösségben –
Fasori gyülekezeti hétvége – Balatonszárszó.

Vázlatos fasori eseménynaptár láné Tóth Katalin szolgálatával.
• Június 16-21. Hittanosaink tábora
Csákváron.
• Június 22. Gyermek inventio koncert a
templomban
• Június 27-28. Angster orgonánk szakszerű bontása, deponálása - Aeris Orgonaépítő kft.
• Június 30. Koszorúzás a Dr. Pfaler Pál
alkotta emléktáblánál, Lukáts Miklós emlékbeszéde
• Július 1-4. Dráma tábor a Luther-katakombában.
• Július 17. A Barrett Vocal Arts Institute
(USA) koncertje
• Július 26. Szerződéskötés a rozetta
felújítását végző restaurátorral, Molnár
Gabriellával (Silicart & Design Kft.), valamint Antal Ágnes műszaki ellenőrrel.
• Július 27. Vakolatomlás a főhomlokzaton. A katasztrófavédelem lezárja a templom főbejárata előtti járdaszakaszt.
• Augusztus 19. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának ünnepi
istentisztelete templomunkban a nemzeti
ünnep előestéjén.
• Augusztus 21. Állványozás az orgonakarzaton a rozetta számára, a főbejáratnál
a mozaik számára. Sekrestye felújítási
munkák megkezdődnek.
• Augusztus 26. Szerződéskötés Kürtösi
Mária Brigitta restaurátorral – üvegmozaik.
• Augusztus 26-28. Déli kerületi Munkaévkezdő konferencia
• Augusztus 29. Munkaévkezdő értekezlet lelkészek, hitoktatók számára.
• Szeptember 2. A Rózsák terei Evangélikus Kollégium tanévnyitó istentisztelete
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ADVENTI ÉNEKES ÁHÍTAT
2019. december 11. este 6 óra
Fasori evangélikus templom
(Városligeti fasor 17.)
Igét hirdet: Buday Barnabás
esperes-lelkész, fasori öregdiák
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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 gyermekek a templomból indulnak hitoktatóikkal

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
Zachary Courter missziói lelkész
(City Park Lutheran):
+36-20-375-7284
Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700
Bonnyai Zsuzsanna főállású hitoktató:
+36-20-770-0235
Szabó Adrienn főállású hitoktató:
+36-20-357-7471
Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548

a gyülekezeti központba és onnan vissza
szüleikhez a templomba.
ANGOL NYELVŰ ISTENTISZTELET (City Park Lutheran) úrvacsoraosztással minden vasárnap 9:30-kor (a hónap
1. vasárnapján a gyülekezeti teremben)
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ
előre egyeztetett szombatokon 14.00 órától
17.30-ig
HITTANÓRA (hit- és erkölcstan; fakultatív hittan) az iskolákban órarend szerinti
időpontokban.
BABA-MAMA KLUB kéthetente kedden
délelőtt 10 órától a gyülekezeti teremben
FASORI FIATAL FELNŐTTEK havi
sorozata szerdai esten 18.00-tól. Biblikus
és közéleti teológiai estek, valamint az előző évben elindult Gasztro-teológiai sorozat
váltakozó rendben. Facebook események
formájában hirdetjük!
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szerdán 15 órakor a gyülekezeti teremben. (Decemberben 4-én és 11-én este 6 órás időpontokban, 18-án 15 órakor, majd január
8-ától újra a szokott rendben!)
Az Ökumenikus Imahét alkalmait 2020-ban január 19-26. között
tartjuk keresztény testvéreinkkel
közösségben. Reméljük sokan csatlakoznak a közös igehallgatás és
imádság alkalmaihoz.
Az imahét anyagát a máltai keresztény testvérek állították össze, melynek központi igéje: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak
irántunk…” (ApCsel 28,2)

2019. Karácsony

HITTEL•NYITOTTAN•KÖZÖSSÉGBEN

KÖRLEVÉL

19

KOZMA ORSI
QUARTET
ADVENTI
KONCERT

2019. december

14.
szombat, 19 óra

Fasori evangélikus templom
1071 Budapest,
Városligeti fasor 17.

KOZMA ORSI ének
CSEKE GÁBOR zongora
HÁRS VIKTOR basszusgitár
PUSZTAI CSABA dobok
Vendég:
DALVARÁZS SHOW KÓRUS
A KONCERT TÁMOGATÓI:
NKA Könnyűzenei Kollégiuma
9s Műhely
Jazzy Rádió
A koncert szervezője: Sambosi Bt.
T.: 20-539-1119 Asz.: 28433138-2-41
Adományjegyek a helyszínen,
a koncert előtt válthatók:
800 Ft / diák, nyugdíjas • 1500 Ft / felnőtt
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Karácsonyi-újévi alkalmaink
Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon
Istenére! (Ézs 50,10b)

DECEMBER 1.
ADVENT 1. VASÁRNAPJA
9:30 English Language Worship (office)
Zachary Courter
10:00 C
 saládi istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
11:00 Ú
 rvacsorás istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 8.
ADVENT 2. VASÁRNAPJA
9:30 English Language Worship
Rachel Eskesen
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 11. ADVENTI ÁHÍTAT
18:00 Buday Barnabás esperes
(Borsod-Hevesi Egyházmegye)
DECEMBER 15.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA
9:30 English Language Worship
Aradi György
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
DECEMBER 22.
ADVENT 4. VASÁRNAPJA
9:30 English Language Worship
Zachary Courter
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
16:00 Gyermekek karácsonya
Aradi György

DECEMBER 24.
SZENTESTE
14:00 Christmas Eve Worship
Zachary Courter
16:00 Korálénekes szentesti
istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 25.
KARÁCSONY ÜNNEPE
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin
DECEMBER 26.
KARÁCSONY 2. NAPJA
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Aradi György
DECEMBER 29.
KARÁCSONY UTÁNI
VASÁRNAP
9:30 English Language Worship
Réz-Nagy Zoltán
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Réz-Nagy Zoltán
DECEMBER 31.
ÓÉV ESTE
18:00 Óév esti istentisztelet
Aradi György
2020. JANUÁR 1.
ÚJÉV
11:00 Úrvacsorás istentisztelet
Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

