
G Y Ü L E K E Z E T I  L E V É L
Kiadja a Budapest-kelenföldi Evangélikus Egyházközség.

90/1947. szám. Budapest, 1947. íebruór 15-én.

„Egy kiváltképpen való utat mutatok 
néktek“ . I. Kor. lev. 12:31.

Az Úr nevével köszöntöm az Olvasót!
Kedves Hittestvérem !

Isten mondja, hogy utasok, vándorok vagyunk ebben a világ
ban. És határkövek, változó események, bölcsők és koporsók figyel
meztetnek is reá szüntelen. Legalább is nekünk minden tovatűnő 
nap, letűnt esztendő erről beszél. De ez érteti meg velünk akkor azt 
is, hogy azoknak pedig, akik célba akarnak jutni, nem mindegy, hogy 
milyen úton járnak. Mert van széles út és keskeny ösvény, van 
magasságokba vivő és mélységekbe alászálló, van járható és járha
tatlan út. Csak az elmúlt esztendő is milyen, világosan mutatja ezt.

A drága ajándék éppen az, hogy a sok lehetőség közepette a 
mi számunkra van egy k i v á l t k é p p e n  való út, mely odavezet, 
ahová mennünk kell. S ez a JÉZUS KRISZTUS ÚTJA, a szeretet 
útja. Hiába minden erőfeszítés, tanács, intés, figyelmeztető szó, ván
dorpályánkon életünkkel nem jutunk előbbre, ha hiányzik az a sze
retet, mellyel Krisztus ajándékozta meg a sóvárgó embereket.

Ez pedig olyan alapvető igazság, hogy számunkra, magyarok 
számára nincs más út, ha élni akarunk, mint a szeretetnek az útja. 
Ezen pedig akkor járunk, ha ugyanaz az indulat él bennünk, mint 
Benne, ha gyakoroljuk a megbocsátást, megosztunk egymással örö
met és fájdalmat, ruhát és kenyeret, otthont és munkaalkalmat, ha 
tudunk lemondani, tűrni és áldozni. Pusztulás mélységében vergődő 
magyarok! —  más út vezetésében ne higgyetek!

És jaj minékünk, keresztyén gyülekezetnek, evangélium népé
nek, ha ebben a kivezető útat kereső világban nem az a fénylő sző
réinek vagyunk, amely az eltévedt életvándort eligazítja. Gyertya
tartóba hát a meggyujtott lángot! . . .  Világoljon a fény /... Mele
gítsen a szeretet! . . .  Néküle élhordozhatatlan a terhűnk, pokol az 
életünk és reménytelen a jövendőnk.

Isten követeli ezt tőlünk, aki Fiát adta, hogy kiváltképpen való 
útat szerezzen nékünk. Járjunk hát rajta, hogy éljünk általa.
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Esztendő fordulója minket, kelenföldi gyülekezetei is arra 
késztet, hogy visszatekintsünk és számbavegyük mindazt, amiből 
nyilvánvalóvá válik, hogy csodálatosan cselekedett velünk az Ur. 
Ennek kívánt egyházközségünk eleget tenni a f. évi január hó 26-án 
tartott közgyűlésén, amelyen az alább közölt évi jelentésben igye
keztem számbavejnni mindazt, ami. közöttünk és általunk végbe
ment. Kérem, olvassa el figyelmesen és szerezzen tájékozódást arról 
a munkáról, amely egyházunkban folyik. Ha tanácsa, észrevétele 
van, olyan, amely Isten dicsőségét szolgálja, közölje velem. Mert az 
a nv elhívatásunk, hogy egész életünkkel Őt dicsőítsük-. A jelentés 
a következő :

A  számadásnak ezen az óráján Istentől vett kötelességünk felsorakoz
tatni mindazokat a tényeket, eseményeiket és jelenségeket, amelyek közöt- 
tünfa, velünk és általunk evangélikus keresztyén magyarokkal ebben a kelen
földi gyülekezetben az elmúlt 1946. esztendőben történtek. Az a két fókusz, 
amely körül önkéntelenül is csoportosulnak a valóságok : egyfelől magyarsá
gunk, másfelől keresztyériségünk, de nem olyan értelemben mintha ezek ösz- 
szeegyezteihetetlen és kizáró ellentétek tennének. Számunkra a haza és az 
egyház az a két drága ajándék, amely Isten akaratából döntő módon határozza 
meg az életünket s melynek minden időben való megbecsülése és minden 
körülmények között való építése és átörökítése szent kötelességünk.

Ennek har.gsú'yozását az teszi szükségessé, hogy forrongó világban 
élünk. Ilyenkor pedig nagyon könnyen átértékelődik minden : változnak a 
célok, alakulnak a jellemek és nagy kísértés a haszonlesés. Ennek a forron
gásnak csak velejárója a nagy bizonytalanság is, amely gyakran elhordozha- 
tatlan terhet jelent érzékeny lelkek számára s tragédiákat, veszedelmeket hor
doz a hitetlen ember életében. Soha niöm érezte egyéni és nemzeti életünk az 
evangéliumi hitnek életformáié és életmegtartó erejét olyannyira, mint éppen 
a múlttá vált nehéz naptokban. A  kishitű hajlítható lett, mint a nádszál, for
málható, mint a viasz, ső t! ceten egyszer önmagát emésztette meg s magával 
rántott másokat is a pusztulásba

Az elmúlt esziendőben pedig sok nagy kérdés elé kerültünk, úgy is. 
mirit magyarok, úgy is, mint keresztyének. Az azonban vitán felül áll, hogy 
mint hű állampolgárok, olyanok, akik tudják, hogy a hazán kivül a nagy 
világban nincs számunkra hely, — vállaltuk ennek az országnak minden ter
hét és kötelességét. Nem is lehet ez másként. Az evangélium szolgálatra hív : 
együitszenvédésre és együttáldozásra. ígéretes jövendő képe a nyomorúság 
napjaiban csak ott rajzolódba tik ki, ahol nem előnyökre és kiváltságokra 
hivatkoznak az emberek akkor, amikor kötelességteljesítésről és önfeláldozás
ról van szó, haniem az áldozatos munka útján járnak kivétel nélkül valameny- 
nyien. Az így felvállalt lemondást, tűrést, megiszegényedést és nélkülözést 
senki sem panaszolja, mert lényege szerint drága magvetés az egy nemzet 
életében. Csak azt kérjük Istentől: Ömaga őrködjék azon, hogy amit- egye
sektől és közösségektől áldozatul kívánt, az népünk és nemzetünk egyetemé
nek álljon szolgálatára !

Fájdalom csak akkor hasított szívünkbe, mikor nekünk drága értékei, 
kerültek támadások pergőtüzébe. Már pádig az elmúlt esztendőben nagyon 
sok szó esett az egyházról és az iskoláiról. Hogy mennyi volt ebben az erölte- 
tettség, az elfogultság, a rossz 'szándék vagy a politikum, — az nem tartozik 
ide. Az azonban kétségtelen, hogy akkor, amikor újjáépítésre feszültek az 
izmok és a nemzet életlehetőségét kellett biztosítani minden áron,, nem szol
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gálta a lelkek békességét a nyugtalanító jelenségeknek és híreknek az a soro
zata, amely jogos aggodalommal, töltötte el az eseményeket nyitott szemmel 
figyelőket. Hangsúlyozzuk most is : ezt a népet, ezt az országot s vele a demo
kráciát nem kell félteni az evangéliumtól. S ő t! minden újjáépítés és jövendő
szolgálat feltétele, hogy a szívek és lelkek megbékéljenek, az öklök kisimul
janak, a kezek egymásba fonódjanak. Ezt fizetésrendezéssel, nagyobb darab 
kenyérrel vagy vége-hosszanélküli igazolási eljárásokkal és b-listázásokkal 
nem lehet megvalósítani. Ehhez csak Isten élő és ható beszéde, újjáteremtő 
igéje, a törvény és az evangélium vezethet el. Az igazság természetéért azarf 
ban senki sem illetheti reakciós váddal az egyházat. Már pedig Isten igéje 
az igazság, kétélű fegyver, amely ítél és felment, kárhoztat és üdvözít.

Hogy az evangéliumnak tiszta és emberi hamisításoktól mentes hirde
tése mindig nehéz volt, azt nemcsak a jelen tanúsítja, hanem a történelem 
is igazolja. A z Egyház azonban hivatása szerint ezzel a tiszta és hamisítatlan 
evangélium hirdetésével tartozik az Istennek], de ennek a világnak is. Mert 
erre a mi mostani világunkra is ál a páli vallomás : ..sóvárogva várja az Isten 
fiainak elközeledtét” .

I. Ige-szolgálat.

Magától értetődik, hogy gyülekezetünk munkájában és szolgálatában öz 
az elkötelezés kellett, hogy érvényesüljön. Annál is inkább, mert döbbenetes 
méreteket öltött a bűn. Odajutott ez a nép és vele az ország, hogy bevett szo
kássá lett a csalás, a lopás, a gyilkosság, a paráznaság, erejét vesztette a jog 
és kétségbeejtővé vált a közrend. Nekünk is sok mindent kellett revideálnunk 
gyülekezeti és köz egyházi szolgálatunkban csak azért, hogy annál jobban 
kidomborodjék az egyháznak ezen páratlan és egyedülálló szolgálata. így 
nyomult homloktérbe mind határozottabban az i g e h i r d e t é s  feladata. For
mát öltött pedig istentiszteleti szolgálatokban és bibliaórákban. Erről adnak 
tájékoztatást a következő adatok :

a) Istentiszteletet tartottunk helyben : 175 ; — a Budai-déli internáló
táborban : 24 ; — a székesfőváros kamaraerdei szeretetházában : 22 ; — az 
Erdi-úti elemi iskolában: 17 alkalommal. Isten igéje hirdettetett még 4 
ádventi, 5 böjti, 4 nagyheti áhítaton, az október 21-től 28-ig tartott evangéli- 
záció 8 estéjén és magánházakban 4 alkatommal, — összesen : 263 esetben. Ha 
ehhez hozzávesszük még a 214 esti áhítatot, valamint a Budapesten tartóz
kodó dán és svéd állampolgárok részére tartott 5 svédnyelvű istentiszteletet, 
akkor 482 alkalmat készített Isten gyülekezetünkben clcsendesedésre a külön
böző rangú és rendű, fajú és nyelvű híveink részére. Ezért a sok drága lehe
tőségért övé minden dicséret és dicsőség.

b) A  bibliaórák is Isten igéjében való elmélyedésre szolgáltak. Férfiak 
részére : 37 ; — nők részére : 34 ; — lányok részére : 25 ; — középiskolások 
részére : 5 ; — háztartási alkalmazóiak részére : 25 alkalom, — összesen : 120 
bibliaóra.

c) Itt említem meg azt is, hogy a Csonka János gépgyár vezetősége az 
elmúlt esztendőben is lehetővé tette, sőt egyenesen Mkérte egyházunkat az 
üzem evangélikus vallású munkásainak rendszeres lelkigondozására, amit 
minden hónap első péntek reggelén, az üzemi idő alatt tartott bíb’iaórával, 
valamint a karácsony .és husvét ünnepe előtti csendesnapokkal és közös úrva
csoraosztással kívántam szolgálni. Me|g vagyok arról győződve, hogy az üzem 
munkásainak ez a vezetőség részéről kívánt lelkigondozása és az ezért vállalt 
anyagi áldozata a munkásság magatartásában és munkateljesítményében sok
szorosan megtérül.

d) Az ige-szolgálathoz tartozik a vasárnapi iskolai munka, amelyet 
Villányiné, Németh Irén vezetése mellett végeztek megkonfirmált leányaink
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— a nyári hónapok kivételével — vasárnapról vasárnapra nagy hűséggel 4 
csoportban : a Nóegyesület helyiségében, az Érdi-úti, a kelenföldi és a Sopron- 
úti községi elemi iá i ólában.

e) A  hitoktatás mimikáját a gyülekezet területén fekvő községi és fele
kezeti iskolákban Benczúr László vallástanátó-lelkészünk látta el kötelességén 
messze túlmenő szolgálattal. A  mostoha külső körülmények között folyó isko
lai oktatás nem egyszer szinte áthidalhatatlan) akadályokat gördített az óra
beosztások összeegyeztetésénél. Szeptembertől kezdve Pósfay György, majd1 
dr. Rezedsy Zoltán segédlelkészek is végeztek hitoktatást heti 3 órában. A 
Standard gyári evangélikus iparostanoncok vallástanítását ugyancsak hit
oktató-lelkészünk látta el s tartott számukra külön csendesnapokat.

f) A  testté lett Igével, az Űr szent vacsorájával 2.877 lélek, betegágyon 
10 lélek, összesen : 2.887 egyháztag élt, 836-al többen, mint az előző évben.

II. Szeretet-szolgálat.

A  szeretet-szolgálatot Isten igéje mellett parancsoló kényszerrel tette 
kötelességünkké a híveinkre szakadt Ínség és nélkülözés. Az a nagy romlás 
és átalakulás, amely gyülekezetünk határait túlhaladva országos méreteket 
öltött, ebben a munkában eddig rendelkezésre állt számos segítő forrást apasz
tott ki. Egyházközségünk sajátos összetételénél fogva különösen is megérezte 
az uralkodó Ínséget. Segítő források híjján szomorú, sőt nem egy esetben kín 
volt látni elesett híveink állapotát és tehetetlenségünket. De az sem tartozik 
az utolsó tanulságok közé, amit a mérhetetlen) önzésben és döbbenetes kap
zsiságban kellett lépten-nyomon tapasztalnunk.

a) Szociális segítségeket inkább k ü l f ö l d i  h i t t e s t v é r e i n k t ő l  
érkezett adományokból tudtunk nyújtani. Február 25-én indult meg a dán 
napközi gyermekotthon, amelyben 80, 3-tól 12 éves korig terjedő rászoruló 
gyermekünk részesülhetett naponta kétszeri étkezésben. Esztendővel ezelőtt 
ez az akció felbecsülhetetlen segítség volt. Több turnusban összesen 219 gyer
mek részesült hosszabb vagy rövidebb ideig ebben a jótéteményben. Szeptem
ber 9-től a segélyakció 40 főre csökkent és jelenleg is változatlanul tart. Ezért 
a kellő időben nyújtott támogatásért nagy hálával gondolunk Északi hittest
véreinkre.

2. Ugyancsak külföldi adományból osztott ki gyülekezetünk két alka
lommal összesen 140 kg cukrot 25 dkg-s csomagokban 560 hívünk között, 
elsősorban gyermekeknek, majd öregeknek és szívbetegeknek. Hogy híveink 
nagyobb része maradt kielégítetlen, azt az akció időelőtti beszüntetése magya
rázza.

3. Sveici és amerikai adományból 2 éves korig terjedő gyermekek kö
zött szétosztottunk 360 drb tejkonzervet, csecsemőknek 7 csomag különböző 
gyermektápszert, 3 csomag babakelengyét.

4. Svéd adományból 5 gyermekünk 5 hónlapon keresztül rendszeres sze- 
retetadományokban részesült. Ugyancsak svéd adományból híveink között fel
becsülhetetlen 'értékű gyógyszert osztottunk ki : B és C vitamint, ferroplexet, 
digitálist és insulint is. Iskolásnövendékeink között pedig 249 szelet csokoládé 
kerül kiosztásra.

5. Norvég adományból csontgyenge gyermekeink felerősítésére 15 kg 
csukamájolajat mértünk szét.

6. A  Join-t útján 14 rászoruló hívünknek tejkonzervet eszközöltünk ki.
7. Az amerikai evangélikus segélyakció által felállított hűvösvölgyi 

gyermekotthonban eddig 5 gyermekünket helyezhettük el.
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b) A  külföldi adományokon kívül s a j á t  e r ő n k b ő l  is igyekeztünk 
a  testvérszolgálat útján járni

1. Amíg a lehetőség fenntóllott, 2 hetenkint élelmiszercsomagokat jut
tattunk be a Buda-déli intemálótábor evangélikus lakóinak, sőt volt idő, 
hogy meleg, főtt ételt is tudtunk munkahelyükre eljuttatni. És itt nem mehe
tünk el szó nélkül a szeretetnek sok drága ajándéka melletti Kenyér, kalács, 
szalonna, tojás, zsír, cukor, hagyma, lekvár és aprósütemény gyűlt egybe 
alkalomról alkalomra, nem egyszer 3— 4 kofferre való mennyiségben olyan 
időben, amikor legtöbb szabadon mozgó ember számára azok elérhetetlen földi 
jót jelentettek.

2. Segítőszolgálatunk október 14-ém újabb munkaterülettel bővült. Ekkor 
nyitottuk meg gyülekezeti konyhánkat nincstelen, kisnyugdíjas és b-listás 
híveink támogatására. A  feldolgozásra kerülő nyersanyag itt is külföldi ere
detű. A  3 kosztossal indult konyhánk az évvégére már naponkint 35 főre 
főzött ebédet és nyújtott segítséget igen ízletes táplálékkal. Sajnos, külső kor
látáink nem engedik meg ennek az akciónak továbbfejlesztését, de így is hálá
sak lehetünk Istennek ezért a lehetőségért.

3. Gyülekezetünk 91 tagja önként vállalt havonként megajánlással 
„tanulmányi a!ap” -ot létesített s a befolyó összegből nemcsak egy hittudo
mányi hallgató tanulmányi költségeit fedezhetjük, hanem gyülekezetünknek 
sok középiskolás gyermekét támogattuk rendszeresen vagy alkalmilag folyó
sított tandíj-* tankönyv- és ruházati segélybe^,

c) A  szeretetszolgálathoz tartoznak azok a szeretetvendégségek is, me
lyeket a gyülekezet különböző egyesületei rendeztek. Így a Nőegyesület 8, a 
háztartási alkalmazottak 4, a konfirmált ifjúság 2 és az énekkar 1 alkalom
mal. Ugyancsak az örömszerző’ szeretet készített gyermekeink és ifjúságunk 
részére mese- és Mikulás-délutánt, a szeretetház lakóinak Mikulás-estet és 
gyülekezetünk számára kedves karácsonyi ünnepséget.

d) Gyülekezeti szeretetházunknak az elmúlt évben is 10 ápoltja volt. 
Vezetését a diakomisszatestvér látja el. A  főváros szeretstházunkat mindösz- 
sze csekély pénzsegéllyel támogatja. Az év folyamán többízben kaptunk ápolt
jaink részére külföldi forrásból természetbeni segítséget, amelyből rendszeres 
élelmezéssel láthatjuk el őket. Gyülekezetünk asszonyai is juttattak részükre 
különböző adományokat, nem különbem a cinkotai gyülekezet, amivel csak 
fokozni tudtuk ellátásukat. A  fűtés kérdése — minden igyekezetünk ellenére 
is — megoldatlan. Nem csak megfelelő kályha nem áll rendelkezésre, de az 
átalános tüzelő ellátási nehézségek következtében csak nagyon korlátolt meny- 
nyiségű fával kell beosztással gazdálkodni.

e) Itt említem meg végül azokat a látogatásokat is, amelyeket a gyü
lekezet munkásad tettek az elmúlt esztendő folyamán. A  gyülekezet lelkésze 
115 alkalommal végzett családlátogatást, valamint 28 beteglátogatást; a val
lástanító lelkész 52 alkalommal; a segédlelkész 5 alkalommal ; a diakonissza
testvér 141 alkalommal, — összesen : 341 látogatás, amelyhez hozzá kell szá
mítani még a nőegyesület tagjai által végzett igen szép számú családlátogatást.

III. Belmissziói munka.

A  belmissziói munka műhelyei gyülekezetünk különböző egyesületei vol
tak, amelyeknek működéséről a következőkben számolhatok be :

a) Nőegyesületünk életéből az egyházközség nagy nyilvánossága elé tar
tozik az a változás, amely az egyesület vezetőségében következett be. Korom- 
oay Sándorné elnöknő lemondott szeretettel és odaadással viselt tisztségéről,
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akinek helyére az egyesület közgyűlése dr. D é k á n y  I s t v á n n é  alelnököt 
ültette, Amikor az új elnöknöf mindnyájunk nevében szeretettel köszöntőm, 
kérem, hogy az arra rászorulók és az egész gyülekezet megérezze a szív szol
gálatát. A  nőegyesület tagjai résztvettek családlátogatásban, a napközi otthon 
felügyelői szolgálatában, sőt az év elején az egyházi járulék beszedésénél is 
nagy segítséget nyújtottak egyházunknak. Lankadatlan buzgalommal és házi
asszonyi leleményességgiEÍ! vállalták a nőegyleti szeretetvendégségek rende
zését s a nehéz viszonyok ellenére minden alkalommal bőséges asztalt terítet
tek. Az előadások során : Kapi-Králik Jenő Luther egyházi énekeiről, Liber- 
tiny Zoltán márciusi gondolatokról, Molnár Rudolf szenvedésről és halálról 
a fixrn egyházi énekekben, dr. Gyóni Ferenc Gyóni Géza időszerű költészetéről, 
Zulauf Henrik az egyház diakóniai munkájáról, Virág Jenő Luther Márton 
élete a bibliafordítás évében, Kutas Kálmán a szegénység áldása címen nyúj
tott feledhetetlen tanítást. Az októberi szereteívendégség kedves epizódja volt 
Toré Abrahamsen dán vöröskeresztesnő búcsúztatása. Az egyesület a hagyo
mányos szegények karácsonyát az elmúlt évben már megrendezte s ha nem 
is a régi mértékben nyújtott támogatást a rászorulóknak, mégis sok otthon 
és megörvendeztetett lélek tanúskodik áldott munkájukról. Adományt jutta
tott 103 esetben, kiosztott 40 pár cipőtalpati, 31 méter flanelt, 2 kg pelenkát, 
775 Ft készpénzt, két diáknak új cipőt vásárolt 260 Ft értékben, két leány
nak új ruhát varratott, 3 családot egész esztendő alatt rendszeres támogatás
ban részesített. Ezenkívül használt ruhaneműt és élelmiszert juttatott a nél
külözőknek. A  gyülekezeti szeretetház lakóit is többízben támogatta.

b) Leánykörünk az elmúlt évnek csak elsőfelében működött. Biblia
órák tartása mellett végiglátogatta a kör tagjait. A  bibliaköri munka a diako
nisszatestvér szolgálatbaállásával ismét megindult.

c) A Konfirmáltak Egyesülete Benczúr László hitoktató-lelkészünk ve
zetése mellett működött. A  szokásos szombat délutáni összejöveteleken kívül 
a hosszúra nyúló karácsonyi szünidő alatt szerdánként is tartottak összejöve
teleket. Ezeken Luther Nagy Kátéjával foglalkoztak. —■ Az Egyesület tagdíjat 
nem szed. Ellenben azokat számítja csak tagjai sorába, akik bekapcsolódnak 
a naponkénti bibliaolvasás közösségébe az Egyesület által elfogadott vezér
fonal alapján. Üj próbálkozás volt az elmúlt évben, hogy az új konfirmandu
sokat még a konfirmációi oktatás ideje alatt hívták meg az egyesület életé
ben való részívételre. A  konfirmáció napjának délutánján — egyik szülő 
felajánlásából — fagyialtos szeretetvendégség keretében voltak együtt az újon
nan konfirmáltak és a régiek. Az Egyesület részéről Borostyánkőy László VII.
o. gimn. tanuló üdvözölte az új konfirmandusokat. — Az elmúlt év kedves 
emlékei közé tartoznak azok az összejövetelek, amelyeken a budafoki, cinkotai 
és a Budapest-józsefvárosi gyülekezet ifjúsága látogatta meg a mi ifjúságun
kat. — Advent első összejövetelét műsoros szeretetvendégség keretében tar
tották meg az Egyesület tagjai. — A  tavaszi kirándulások közül a kamara- 
erdeit az tette érdekessé, hogy a budafoki ifjúsággal összetalálkozva az ottani 
székesfővárosi szeretetotthon protestáns ápoltjai számára közös ünnepséget 
rendeztek. — Az Egyesület tagijai gyülekezeti szolgálatot is végeznek. A  lányok 
közül régyen rendszeresen tartanak, vasárnapi iskolát a templomtól távol 
lakó gyermekek számára. Szolgálatukat a többiek anyagi hozzájárulással 
igyekeznek támogatni. S itt kell említést tenni a múlt év egy szomorú vesz
teségéről. Egyik vasárnapi vezetőt, az Egyesület régi, hűséges tagját — Rácz 
Emília VIII. o. gimnáziumi tanulót, sok szenvedésen és megpróbáltatáson át 
hívta haza az Úristen. Nem sokkal halála előtt az Egyesület tagjai egyik 
bibliaórájukat az ő betegágya mellett tartották meg. Szelíd, szolgál atrakész, 
törékeny alakjára bizonnyal mindig hálásan emlékeznek az Egyesület tag
jai. — Az Egyesületnek minden évben szívesen vállalt szolgálata a piros put
tonyok készítése a gyermekek mikulásdélutánjára. Ez évben, is szárnál több 
puttony készült. Megtöltésükhöz egyik presbiterünk 5 kg cukorkát adoma-
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nyozott. Karácsonyra fából és rongyból készítettek játékokat a kicsinyek 
megajándékozására. — Az Egyesület sok szép külső eredménye mellett sem 
szabad elfelejteni, hogy ifjúságunknak viszonylag csak kis hányada kapcso
lódik bele munkájukba. Az összejövetelek résztvevőinek száma ritkán haladja 
meg a 20-at Itt is joggal vetődik fel a bibliai kérdés : a küLence pedig hol 
van ? ...  E helyről is szeretném a felelős szülőket arra kérni, hogy gyerme
keiket, megkonfirmált ifjúságunkat szorgalmazzák az összejövetelek rend
szeres látogatására. Manapság igazán nem lehet közömbös egyikünk számára 
san, hogy a jövendő hordozói : fiaink és leányaink hol, milyen társaságban 
növekednek feL

d) Énekkarunk Kapi-Králik Jenő karnagy vezetésével munkálkodott. 
Istentiszteleteinken 8 alkalommal működött közre építő szolgálatával. Jelen
tős szerepet vállaltak 5 svédistentiszteleteni Egyházi énekeket és gyülekezeti 
éneklést szolgáltattak 2 ízben a stúdióból közvetített vallásos félórán. Szép 
sikerrel szerepelt a kar a cinkotai gyülekezet istentiszteletén és Lutherszövet- 
ségünk által a templomukban rendezett ünnepségen. A  kar tagjai és hozzá
tartozói részére 1 teaestet rendezett Énekkari próbát minden hétfőn és pén
teken tartottak, összesen: 69 alkalommal. Sajnos, az énekkar taglétszáma 
mindössze 20—25 között ingadozik, ami nagy mértékben korlátozza hivatása 
teljesítésében. Szabad legyen itt is kérőszóval fordulnom gyülekezetünk jó 
hallással és hanggal megáldott férfi és nőtagjai felé s tőlük az énekkar mun
kájába való bekapcsolódásukat kérném. Vegyenek részt minél többen ebben 
az Istent magasztaló és lelket építő szolgálatban 1

Itt szeretnék alkalmat keresni arra, hogy a hálás köszönet szavával 
adózzak Kapi-Králik Jenő karnagyunknak a múlt esztendőben rendszeresen 
beiktatott o r g o n a f é l ó r á k  megtartásáért. Az egyre fokozódó érdeklődés 
volt legszebb bizonysága annak, hogy híveink hálával és nagy örömmel vet
ték művészi szolgálatát. Szeretnénk hinhi, hogy ez a szépen megindult építő 
szolgálat tovább folytatódhat.

e) Lutherszövet.ségünk több irányú munkával igyekezett egyháztársa
dalmi és gyülekezeti szolgálatának eleget tetnni. Luther Márton halálának 400 
éves évfordulóján emlékünnepélyt rendezett, amelyen ár. Komjáti Miklós 
egyetemi m. tanár tartott emlékbeszédet. A  Szövetség rendezésében június hó 
16-án templomunkban egyházzenei hangverseny volt Basilides Mária és Kapi- 
Králik Jenő közreműködésével A  reformáció emléknapján a reformátusok
kal közös rendezésben ünnepséget tartott, amelyen Beíohorszky Lajos, a Szö
vetség igazgatója szolgált emlékbeszéddel. — Szövetségünk felújította hagyo
mányossá vált szabadegyetielmi előadássorozatát s november 8-tól kezdve min
den hét péntek estéjén 6 alkalommal előadás hangzott el „AZ EGYHÁZ” címe 
a latt: 1. az újszövetségi gyülekezetről és tagjairól; 2. az egyházról szóló ke
resztyén tanról ; 3. az egyház és az állam viszonyáról; 4. az egyház felada
táról ; 5. az egyház egységéről; 6. az egyház megújhodásáról. — Szövetsé
günk a gyári munkásság között folytatandó munka előkészítéseként egybe
hívta gyülekezetünk tagjai közül az üzemi mérnököket és tisztviselőket s 
dr. Kékén András pesti igazgató-lelkész szolgálatával a lehetőségeket igye
kezett megállapítani. — A  rendszeresített havonkénti társasöaszejövetelek tar
tásával az időszerű kérdéseiknek a nagy nyilvánosság előtti megvitatására 
kívánt alkalmat biztosítani. A z összejövetelek keretében Ordass Lajos püs
pök úr „Mit tett az egyház ?” címen adott tájékoztatást az egyház szolgála
táról ; Kádár Imre író szólt a zsidómisszió feladatairól; dr. Bánkúti Dezső 
pedig az egyházi iskoláink kérdéséről. — Ezeken kívül Lutherszövetségünk 
vallásos ünnepélyt tartott a cinkotai gyülekezetben.

f) Cserkészcsapatunk önálló szervezése folyamatban van, de az inten
zív munka megindulását felelős vezető hiánya késlelteti. Mindössze a tobor
zás folyik, összejöveteleiket csütörtök délutánonként tartják. Csapatunk meg
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erősödését csakis saját gyermekeink egybegyűjtésétől várhatjuk. Kérem a 
szülőket, segítsék egyházunknak ez irányú erőfeszítéseit gyermekeinknek gyü
lekezetünk cserkészcsapatába való irányításával.

g) Itt említem meg azt az örvendetes tényt is, hogy szeptember 9-vel 
megnyitottuk .gyülekezet óvodánkat a diakonisszatestvér vezetése mellett 
Beiratkozott 35 gyermek, akik a rendszeres foglalkoztatás mellett még étkez
tetést is kapnak. A  késő ősszel megindult járványos betegségek gyermekeinket 
is utolérték olyannyira, hogy december hónapban 1 heti szünetet voltunk 
kénytelenek beiktatni. Egyházközségünknek ezt a munkaterületet annál is 
inkább pártfogolnia kell, mert a keresztyén nevelés szempontjából elsőrendű 
alkalom kínálkozik az egyház és a család számára egyaránt. És ez a munka 
lett ismét megtestesítője annak a gondolatnak, hogy gyülekezetünk evan
gélikus iskola felállításáról gondoskodjék. Egyháztanácsunk a tanügyi bizott
ság feladatává tette ennek a kérdésnek nemcsak az ébrentartását, hanem a 
megvalósulás lehetőségeinek a keresését is. Kívánatos, hogy ezt a törekvést 
gyülekezetünk a maga egészében úgy pártfogolja, hogy mielőbb valóra váljék.

IV. Ú jjáépítés.

Az egyházközség múlt esztendei eseményeinek során meg kell emlé
kezni az április hó 28-án tartott évi rendes közgyűlésről, melynek keretében 
leplezte le gyülekezetünk volt lelkészének, Ordass Lajos püspök úrnak arc
képét. A  képet Glatz Oszkár festőművész készítette és a gyülekezetnek Meister 
Imre és hitvese ajándékozta. — Az Isten iránti hála kell eltöltse mindannyi
szor szívünket, valahányszor átlépjük templomunk küszöbét. A  szent haj
lékba lépő embert a régi, kedves templom fogadja, amely immár nem viseli 
többé magán a háború sebeit és veszteségeit. Tanácstermünk is megujhódva 
áll gyülekezetünk szolgálatában. S október 27-én sokaknak kedves vágya vált 
valóra, amikor az ostrom alatt megnémült harangunk ismét megszólalt. Az 
avatási szolgálatot Kemény Lajos esperes úr végezte s örömünket megosz
totta velünk az egyházmegyei felügyelő úr is. Épületeink további renoválása, 
a háború okozta károk kijavítása anyagi erőforrásainkhoz mérten folyik 
tovább.

V. Háztartási ügyek.

Az egyházközség háztartásáról és anyagi ügyeiről gyülekezetünk gond
noka nyújt részletes fel világosi tást. (A  27.Í93-08 Ft bevételi összeggel szem
ben 24.328*73 Ft kiadás merült fal.) Ebben az összefüggésben sem hagyható 
azonban említés nélkül az a tény, hogy a változott körülmények új helyzet 
elé állították gyülekezetünket anyagi vonatkozásban is. Híveink igers nagy
mérvű csökkenése magával hozta az egyházfenntartók számának apadását s 
az általános életnívó süllyedése, valamint a szociális romlás sokakban jogos 
aggodalmakat váltott ki háztartásunkkal kapcsolatban. Ez a vélekedés indo
koltnak is látszott. Éppen ezért Isten különös ajándékát kell észrevegyük 
abban, hogy erősen megpróbált egyházunk zökkenők nélkül, a szükséges taka
rékossági intézkedések mellett folytathatta hivatását. Amikor ennek meg
váltásává! tartozom a gyülekezet színe előtt, nem mulaszthatom el, hogy egy
házközségünk vezetősége nevében a köszönet szavával ne forduljak azok felé 
a hiveink felé, akiknek egyház szer etete ma is élő valóság s áldozatuk, hősé
gük a legnehezebb időben is drága gyümölcsöket termett. Az eljövendőra
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nézve szabad legyen kérni, hogy hasonló evangéliumi gondolkozással és segítő 
szolgálattal tegyék lehetővé feladataink megvalósítását.

Az alapítványokról a következőket jelenthetem:
1. Majthényi Béla egyháztanácsos „Szántó Róbert emlékalapja” kamat- 

jövedelmeként felajánlott ezüst váltóérmeket az alapítvány rendelkezése 
értelmében Linczényi József és Villányi Éva konfirmandusok között osztottuk 
meg.

2. A  Zsigmondy-alapítványból 500 forintot osztott szét egyházunk 5 
család között az alapítványt tevő akarata szerint.

3. Majthényi Béla egyháztanácsos elhunyt felesége emlékére tett ala
pítvány kiegészítésére 10 drb 5 pengŐ3 ezüst Szent István érmet ajánlott fel.

4. néhai Szelényi Károly egyházközségi gondnok terhes hagyatékát egy
házközségünk nem fogadta el s megváltási árként kapott 40 gr aranyat a tem
plom renoválási költségeirek fedezésénél használta fel.

Végül itt említem meg, hogy nemes Libertiny Zoltán egyháztanáesos 
által a konfirmandusok megjutalmazására felajánlott összeget Huszár Béla és 
Thurnay Béla jó előmeneteld konfirmandusainknak ítéltük oda.

VI. Népmozgalmi adatok.

A  gyülekezet 1946. évi népmozgalmi adatai a következők :
a keresztiig szentségében részesült 32 fiú és 30 leány, összesen : 62 

személy, 26-al több, mint az előző évben.
konfirmált 23 fiú és 5 leány, összesen 28 felnőtt egyháztag, 16-al több. 

mint az előző évben.
házasságkötését megáldatta : 8 tiszta pár és 22 vegyes pár, összesen : 

30 házaspár, 12-vel több, mint az előző évben.
A  vegyesvallású házaspárok közül az állami anyakönyv bizonysága sze

rint összes gyermekét 9 pár kötelezte evangélikus egyházuk javára.
A  Bp. Székes főváros XI. kerületének állami anyakönyve szerint rever- 

zálist egyházunk kárára 23 esetben kötöttek. Az egyházi hűtlenség vétkét 
elkövettek névsora a következő : BENKÖ TIVADAR (Bp., XI., Kikinda-köz 
8.), BÉKÉSI IMRE (Bo, XI., Kelenföldi p. u.), FŰZI GYÖRGY (Bp., XI., 
Vásárhelyi Pál-u. 7.), GAMAUF GYULA (Bp.. XI., Verpeléti-út 8.), GU
LYÁS ISTVÁNNE, sz. Medve Irén (Bp., XI., Ka!enhegyi-u. 13.), nemes 
HALACSY LÁSZLÖNÉ sz. Temer Magdolna (Bp., XI., Lágymányosi-u. 14/b.), 
HANSELKA KÁROLYNÉ sz. Lovas Ilona (Bp., XI., Mohai-u. 127.), HARDI 
JOZSEFNÉ sz. Movszin Márta (Bp., XI.. Bocskay-u. 11.), HORVÁTH ERNŐ 
(Bp.. XI., Edömér-u. 6.), HUCZKA SÁNDORNÉ sz. Bobok Irén (Bp., XI., 
Bródy Zsiemond-u. 6.). MÉSZÁROS ZSOLT (Bp.. XI., Ild.ikó-u. 32.), NAGY 
JENŐ ARTÚR (Bp., XI.. Bartók Béia-u. 19.). NAGY-MEGYERI NAGY BÉLA 
(Bp., XI., Lágymányosi-ut 20.). PALIN AY FERENCNÉ sz. Michnay Erzsébet 
(Bp., XI., Szüret-u. 25), P IR ITY I KÁLM ÁNNÉ sz. Zámbó Anna (Bp.. XI.. 
Bercsényi-u. 9.1. POLZOVICS IVÁNNÉ sz. Benedek Éva (Bp., XI., Karolina- 
u. 16.X PUSZTAI FERENCNÉ sz. Nyári Ilona (Bp.. XI., Eszék-u. 6.), REIGL 
LASZLONE sz. Ehrmann Anna (Bp., XI., Lágymányosi-u. 6.), RUDAS JO
ZSEFNÉ sz. Tomasik Margit (Bo , XI., Budaőrsi-út 125/b.), TOMASOVSZKY 
ISTVÁN (Bp., XI., Budafoki-ót 10,/a.), ZAPÁDI ISTVÁN (Bp., XI., Buda- 
foki-út 13.).
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eltemettünk 26 férfi és 24 nő, összesen : 50 egyháztagot;, 81-el keveseb
bet, mint az előző évben.

betért egyházunkba : 7 személy, 4-el több, mint az előző évben. 
kitért egyházunkból: 7 személy, 2-el több, mint az előző évben. A  

kitértek a következők: özv. dr. DÁNIEL GÁBORNÉ sz. Wagner Aranka 
(Ujverbász, 1892), SUHAY IMRÉNÉ sz. Schwarz Telbin Zsófia (Wien, 1885), 
FÉLD MARGIT (Bp., 1887). CSERÉPY ZOLTÁN (Bp„, 1926), ZALÁN  ZOL- 
TANNÉ sz. Rovnan Ilona (Bp., 1898), SZABÓ ERZSÉBET (Palánka, 1902), 
TÓTH IMRÉNÉ sz. Nagy Magdolna (Dévaványa, 1926).

VII. Személyi változások.

Muncz Frigyes segédlelkész március 15-vel eltávozott gyülekezetünk
ből és hitoktatói beosztást kapott. Szeptember 1-vel segédlelkészi beosztást 
nyert gyülekezetünkben Pósfay György volt Bp-józsefvárosi segédlelkész, aki 
november 25-én egy évi tanulmányútra utazott ki Svédországba. Helyére 
december 1-vel dr. Rezessy Zoltánt rendelte ki szolgálattételre a püspök úr. 
A  távozókra és közénk érkezőkre Isten áldását kérjük.

Július és augusztus hónapokban kisegítő szolgálatot teljesített gyüle
kezetünkben Gáncs Aladár IV : éves theologus, akinek odaadó munkakészsé
géről hálásan emlékezem meg itt is.

Szeptember 1-én kezdte meg gyülekezetünkben a diakonisszatestvér 
szolgálatát Schaller Klára Fébé diakonissza személyében, akinek munkájára 
és személyére az Egyház Urának áldását kérjük.

Varga Kálmán egyházfi 6 és negyedévi hűséges szolgálat után kilépett 
munkahelyéről. A  megüresedett állásra Horváth László nyert alkalmaztatást. 
A  szolgálati viszonyból távozó hűséges munkást áldókívánsággal bocsátjuk el, 
az új segítőt bizalommal köszöntjük.

Az április 28-án tarottt közgyűlés egyházunk tisztikarába és tanácsába 
a következőket választotta meg : az elhalálozás és lemondás folytán megüre
sedett jegyzői tisztre dr. Korompay Bertalant és Németh Gyulát hívta el. — 
Oj egyháztanácsosak lettek: dr. Draskóczy Géza, Gaál Elemér, Fiáth Béla, 
dr. Láng Adolf, dr. Légrády Tibor, Meister Imre, dr. Sokoray Gyula, Székely 
Alfréd.

Presbitériumunk halottai : Hoepfner Károly és Juhatsek Nándor. ■— 
Utolsó pihenő helyére kísértük még a következő tevékeny gyülekezeti tago
kat : Petrovits Pál ny. budafoki lelkészt és Rósás Pálnét, sz. Flatt Erzsébet 
írónőt. Emléküket és köztünk való szolgálatukat hálás szívvel őrizzük.

VIII. Vendégeink.

Az elmúlt évben a következő igehirdetők, előadók és művészek végez
tek gyülekezetünkben szolgálatot:

Blatniczky Jenő, Bottá István, Csepregi Béla, Danhauser László, De- 
zséry László, Gyöngyösi Vilmos, dr. Kékén András, Kemény Lajos, Kutas 
Kálmán, dr. Makay Miklós, Molnár Rudolf, Nagybocskay Vilmos, Ordass 
Lajcsi, Veöerös Imre, Virág Jenő, Zászkaliezky Pál, Zulauf Henrik lelkészek, 
Zay László theologus és Turmezei Erzsébet, Wéber Juliánná diakonisszák.

n. Basilides Mária, dr. Bánkúti Dezső, Belohorszky Lajos, Bisztriczki
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Tibor, Csepregi Béláné, Dankó Aladár, dr. Frenyó Vilmos, dr. Gyóni Ferenc, 
Kapi-Králik Jenöné, Kádár Imrei, dr. Komjáti Miklós, dr. Lonecz Gyuláné, 
Molnár Rudolfné, Németh Ilona, dr. Tavasz Istvánná, dr. Vladár Gábor.

A  gyülekezeti estéken és szeretet vendégségeken- ismételten is szolgáltak 
a gyülekezet alkalmazottai.

IX. Külső szolgálatok.

A  helyi lelkész a gyülekezeten kívül a következő szolgálatokat végezte : 
igehirdetés a budahegyvidéki gyülekezetben (1); a budapesti egyházmegye 
lelkészegyesületében (1), Cinkotán (1), Nyáregyházán (3), a stúdióból közvetí
tett vallásos félórában (2), — hivatalos minőségben szolgált, mint a lelkész
egyesület titkára s a bányai egyházkerület törvényszékének tagja. —• Meg
jelentette a „Gyülekezeti levél” 2 számát

Benczúr László vallástanító-lelkész a gyülekezeten kívül a következő 
szolgálatokat végezte: igehirdetés a budapesti egyházmegye lelkészegyesü- 
:elében (1), Dörgicsén (4), a KIÉ székházban tartott evangélikus diákparla
menten (1) ; — előadást tartott a budapesti egyházmegye lelkészegyesületében, 
a budapesti egyházmegye vasárnapi iskolai vezetők összejövetelén, a Buda- 
pest-józsefvárosi gyülekezet ifjúságának, Nyáregyházán, a rákosszentmihályi 
ifjúsági napóra, a dunántúli egyházkerület vasárnapi iskolai tanfolyamán 
Gyenesdiáson, vezette a Hűvösvölgyben rendezett vasárnapi iskolai vezetők 
konferenciáját, szolgált az orosházai vasárnapi iskolai tanfolyamon.

Villányi né, Németh Irén a gyülekezeten kívül szolgált a dunántúli egy
házkerület vasárnapi iskolai konferenciáján Gyenesdiáson, vezette és előadást 
tartott a Hűvösvölgyben rendezett vasárnapi iskolai vezetők konferenciáján ; 
— vasárnapi iskolai vázlatokat készített a vasárnapi iskolások újsága számára.

X. Adományok.

Augusztus 1-től december 31-ig a következő ojjertóriumok folytak be : 
egyházi célra: 3.373-71 F t; szegényeknek szilveszterkor: 561'50 F t; nőegye- 
■ületnek: 158 91 F t ; szombathelyi templomra : 500-38 F t ; külmisszióra :
110-06 F t; evangélizációra : 97-77 F t; Lutherszövetségnek : 92 25; theologusok 
támogatására : 60-81 F t; szegényeknek október 31-én: 4521 Ft — összesen: 
5.000:61 Ft.

Augusztus 1-től december 31-ig a következő adományok folytak be a 
gondnoki hivatalba: harangra: 1.652-96 F t; szegények karácsonyára: 707 F t; 
szegényeknek : 235 F t ; egyházi célra : 359 F t ; templomjavításra : 414 F t ; gyü
lekezeti levélre : 95 F t ; szabadrendelkezésre : 50 F t ; hadiárvának : 5 F t ; 
külmisszióra: 5 Ft — összesen: 3.522-96 Ft.

Számokban lehetetlenség kifejezni azoknak az adományoknak az érté
két, melyeket a hívek az adópengős időszakban juttattak el gyülekezetünk 
pénztárába. Ezeken felül állandóan kaptunk gyertyákat és virágokat az oltárra, 
úrvacsora) bort és más természetbeni segítséget.
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XI. Egyházkormányzat.

Végül megemlítem, hogy egyházközségünk az elmúlt évben 1 rendes 
közgyűlést és 1 díszközgyűlést tartott, az egyháztanács 4, a pénzügyi bizott
ság 16 alkalommal ülésezett és intézte a gyülekezet ügyeit. A  gyülekezeti 
gyámintézet 1 alkalommal ülésezett.

Ezzel az elmúlt esztendő eseményeit vázoló jelentésem végére értem. 
Munka, szolgálat volt bőségesen és akadt elég. Isten dolgaiban való foglala
toskodás azonban mindenkor és mindenkinek öröm és gyönyörűség. Tudom, 
hogy a rajSEinem teljes. De nem is lehetséges. Rideg számok és holt betűk 
nem képesek még csak tükrözni sem a szolgálat lelkét, a szívek indulatát, 
az érzések mélységéti, a hálát, a szeretetet, a hűséget és önfeláldozást. Pedig 
ez adja a gyülekezet napjait és mozgatja eseményeit.

Befejezésül jelentésemmel összefüggően a következő javaslatokat ter
jesztem a tisztelt közgyűlés e lé :

1. egyházközségünk közgyűlési jegyzőkönyvében örökítse meg mind
azok emlékét, akik Isten végzése szerint ebben az évben örök nyugalomra 
tértek ;

2. mondjon hálás köszönetét minden jókedvű adakozónak, aki adomá
nyával éppen a legnehezebb időkben adta egy házszere tétén ek és evangéliumi 
hűségének tanujelét;

3. mondjon köszönetét mindazoknak, akik közöttünk Isten igéjét hir
dették, előadást tartottak vagy művészetük építő szolgálatával gazdagították 
gyülekezetünk belső életét;

4. egyházközségünk az iskola felállítását minden erő latbavetésével 
szorgalmazza.

S amikor e nemes gyülekezetben eltöltött első szolgálati esztendőm 
munkajelentését a t. Közgyűlés asztalára leteszem, hálát adok az én Uram
nak és Istenemnek rajtam megújult minden kegyelméért, pásztoroló hűségéért 
és erőtlenségemben mutatkozó erejéért, áldom a hűséges munkatársakért, a 
gyülekezetnek olyan sokszor tapasztalt bizalmáért és szeretetéért s magamat, 
szolgálatomat továbbra is a nagyérdemű vezetőség és egyháztanács, valamint 
a hívek jóindulatába és támogatásába ajánlom.

Gyülekezeti családi híreink 1946. évi július 1-től az év végéig terjedő- 
leg a következők :

A keresztiig szentségébe részesült: Herencsényi Mária, Kovács Ágnes, 
Fehér Zsuzsánna, Rubus Évái, Gerendád György, Légrády Tibor, Bezzegh Ist
ván, dr. Schiroelrt Zsófia, Tárnok Jánosa Jeszenszky Tibor, Kalotai Árpád, 
Andrékó István. Filarszky Nándor, Filarszky Imre, Szende Gabriella, Vég
helyi Nándor, Székács Marianna, Velld Erzsébet, Zilahi .Juliánná, Honéczy 
Zoltán, Sallmaier Ferenc. Fekete Éva, Vas Sándor, Berendi Eszter, Korompay 
Géza, Novák István, Széli Marianna, Nyíry Enikő, Krivátsy-Szűcs Zsuszánna, 
Jeszenszky István, Miké Eszter. Isten áldja meg a közénk érkezetteket.

Megáldottuk: Pátzay László és Szathmáry Irén, Réti László és Urbán
usok Mária, Fuchs Ferenc és Tóth Anna, Sudár László és Helyes Olga, Polgár 
János és Ötvös Ilona, Korén Pál és Tóth Margit, dr. Boros János és Horváth 
Gizella, Hartmann László és Erdélyi Erzsébet, dr. Asboth László és dr. Szalay 
Katalin. Stréda Antal és Murv Olga, Gyarmati Béla és Horváth Erzsébet,
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Burján László és Korsós Magdolna, dr. Telegdy Róth Károly és Vass Ilona,
Vánkos Gyula és Hajba Margit, Horváth Géza és Varga Rozália, Breiter Artúr
és Révai’ Mária, dr. Szekeres Sándor és Molnár Ilona, Harsányi Sándor és 
Zábrák Zsuzsánna, Albrecht Attila és Palló Ilona, F. Nagy István és Gellért 
Rozália házasságát. Az Ür áldása nyugodjék frigykötésükön.

Eltemettük: Mészáros Eleknét, Takács Lajost dr. Krecsmárik Gyulát, 
Tóth Istvánt, ifj. Tóth Ferencet, özv. Schmidt Gyulánét Lemlein Ervint,
Mátyás Sipos Ferencet, Jager Viktort, Mandellik Lajost, Rósás Pálnét, Holek
Sámuelt, Vinári Ervint, Vértes Pá lt Juhatsek Nándort, Takács Bélát, Koczor 
Attilát, dr. Bemhardt Károlyt. „Boldogok a halottak, akik az Orbán halnak 
meg” .

FELHÍVOM  a gyülekezetünk XII. kerületben lakó híveinek a figyelmét 
arra, hogy részükre az E r d i - ú t i elemi iskolában minden hónap első és 
harmadik vasárnapján délelőtt 9 órakor istentiszteletet tartunk.

Végül szabad legyen gyülekezeti levelünket is áldozatos szeretetükbe' 
ajánlani. A  költségekre szíves adományokat kérek. Beküldhetők akár a gyü
lekezet 51.806 számú csekkszámlájára, vagy a pénzbeszedők útján.

E hosszúra nyúlt gyülekezeti híradást nJem tudom úgy befejezni, hogy 
Kedves Hittestvéremet, szeretteit, otthonát, munkáját Isten oltalmába ne 
ajánljam, ö  áldjon meg mindent: hitvest, gyermeket, családi tűzhelyet, nap
palt, éjszakát, jelent és jövendőt, népet és nemzetet. Istennek békessége, mely 
minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és lelkünket 
a Jézus Krisztusban. ^

Az Úr kegyelme legyen velünk !
Kendeh György lelkész





MEGHÍVÓ
Kelenföldi gyülekezetünk templomában (XI., Bocskay- 

út 10. sz.) a böjti időszakban

minden csütörtökön este 6 órakor

ISTEN SZERINTI KÉRDÉSEINK
címen áhítatokat tartunk a következő sorrend szerint:

Február 20-án: „Szenteltessék meg a Te neved..
Korén Emil Bp-kőbányai s. lelkész.

Február 27-én : „Jöjjön el a Te országod ..
Jávor Pál hatvani lelkész.

Március 6-án: „Legyen meg a Te akaratod..."
Kendeh György Bp-kelenföldi lelkész.

Március 13-án: „A mi mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk. . . "  Dr Rezessy Zoltán 

Bp-kelenföldi s. lelkész.

Március 20-án : „Bocsásd meg a mi vétkeinket..
Balikó Zoltán monori h. lelkész.

Március 27-én: „Ne vígy minket kísértésbe — szaba
díts meg a gonosztól..

Scholz László Bp-zuglói lelkész.

A  böjti elcsendesedés alkalmaira szeretettel hívom 
gyülekezetünk tagjait.



Küldi a Budapest-kelcnföldi Evangélikus Egyházközség, XI., Bocskay-út 10.

Általános heti munkarend :
Vasúm. :d. e. 8 ó. istentisztelet.

10 ó. vasárnapi iskola.
11 ó. istentisztelet.

d. u. 4 ó. házt. alkalmazottak 
összejövetele 

5 <5. istentisztelet.
Hétfő : d. u. 7 ó. énekóra
Kedd : d. u. 5 ó. lányok bibliaórája
Szerda : d. u. 6 ó. férfiak bibliaórója.
Csütört.: d. u. 4 ó. cserkészösszejöv.

5 ó. nők bibliaórája.
Péntek: d. u. 7 ó. énekóra.
Szomb.: d. ü. 4 ó. ifjúsági összejöv.

Minden hétköznap d. u. 6 órakor esti 
áhítat a templomban.

Minden hónap első vasárnapján dél
előtti istentiszteleteken úrvacsoraosztás.

A böjti időben minden vásárnál* 
úrvacsoraosziás.

EVANGÉLIKUS SZABADEGYETEM
a Budapest-kelenföldi E van gé liku s  Keresztyén Egyházközség 

tanácstermében (X I , Bocskay-út 10. sz.)

1947. február hó 21-től 1947. május hó 13-ig
(Világnézeti sorozat)

Február 21-én : „KERESZTYÉNSÉG ÉS V ILÁGNÉZET"
Dezséry László egyetemi lelkész.

Március 21-én: „KERESZTYÉNSÉG ÉS M ATERIALIZM US"
Dr Frenyó Vilmos egyetemi adjunktus.

Április 18-án: „KERESZTYÉNSÉG ÉS SZOCIALIZM US"
Dr Mády Zoltán c. igazgató.

Május 16-én: „KERESZTYÉNSÉG ÉS DEMOKRÁCIA"
Dr Reök Iván sebészfőorvos.

Az előadásokat pénteki napokon 18’30 órakor tartjuk.
Belépődíj nincs I

Ezekre az előadásokra a híveket és az érdeklődőket tisztelettel meg
hívja a Budapest-Kelenföldi Lutherszövetség.

Felelős kiadd: Kendeh György. Garab-nyomda, Cegléd


