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A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a 

magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a 

sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: "Elvitték az 

Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!" (Jn 20,1-2) 

 

Hajnal van, még nem is dereng a fény, Magdalai Mária már 

útnak indul. Jézus sírjához megy. Talán nem akarja, hogy lássák. Vagy 

egyedül akar menni? Lehet az is, hogy nincs kivel mennie? Rögtön, 

ahogy a zsidó törvények engedik, hogy ünnep elteltével a sírhoz menjen, 

a drága halottal foglakozzon, sírjon ott, a sírnál, a csendben, hogy kicsit 

a Mesterrel legyen, hogy emlékezzen a szavakra, a mozdulatokra, a 

tanításra. Hiába volt ünnep, hiába ünnepelte a nép a szabadulás ünnepét, 

Mária szívében csak gyász volt, nem érinthette meg az öröm, az ünnep 

dicsősége. Kötelességből ülte a szokásokat azon a szombaton, de alig 

várta, hogy végre kijöhessen, hogy átadhassa magát gyászának.  

Végre itt van. Még sincs minden rendben. A legfontosabb nincs 

rendben. A sír. Nincs a helyén a kő, a sír bejárata szabad. Mária csak 

ennyit lát, és kész a véleménye: elvitték a holttestet. Saját jól 

beidegződött, tanult logikáinak az áldozata. Nem is néz körül jobban, 

nem hajol be a sírba, nem nyomoz tovább. Kész az ítélet, a 

véleményalkotás. Csak egy tényre alapozza állítását: a kő nincs a helyén. 

Hiába őrzött meg memóriájában annyi szót, mondatot Jézus tanításaiból, 

kijelentéseiből, a feltámadásról szóló igék eszébe sem jutottak. Talán 

akkor sem vette komolyan, amikor Jézus azt mondta: „harmadnapon.” 

Különben is, mint minden más ember, Mária is csak emberi, saját 

tapasztalatok alapján gondolkodhat. Az egyetlen lehetséges, ésszel 

felfogható következetést hozza. Már szalad is, ahogy az erejéből kifér. 

Alig kap levegőt, amikor odaér Péterhez és Jánoshoz. Nekik tudniuk 

kell, mi történt, és a férfiak talán képesek tenni valamit, hogy 

visszaszerezzék a testet. „Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová 

tették.”    

Eddig hihető, ésszel felfogható és logikus a húsvéti történet. 

Eddig felel meg a mi emberi tapasztalatainknak. Mária egyedül volt a 

hajnali sötétben a sírnál, mégis mintha mindegyikünk véleményét 

közvetítené: „Nem tudjuk, hova tették.” Honnan is tudnánk, hiszen itt a 

tudás csődöt mond!   

Szeretem húsvét ünnepét. Épp a lehetetlensége miatt szeretem. Itt 

nem marad más, csak a hit és a leborulás. Hiszen Isten ő, és neki semmi 

sem lehetetlen. A halált is legyőzte. „Feltámadt!”- éneklem és hiszem, 

hogy így van. 

Heinemann Ildikó 
 
 

ÚJ INDULÁS 
A presbitérium bemutatkozása 
 

 

Evangélikus egyházunk egésze hatévente tart tisztújító 

választásokat, és ennek kapcsán gyülekezeti vezetőinkről is döntünk. A 

2012-es tisztújítás alkalmával március 25-én gyülekezetünkben nyolc 

presbitert és ezen felül három tisztségviselőt avattunk fel: Csorba Béla 

felügyelőként, Szabó Dénesné másodfelügyelőként, Schmidt Károly 

számvevőszéki elnökként, Jermann Pálné pénztárosként, Kisvölcsei Rita 

jegyzőként, Mina János kántorként vállalt presbiteri szolgálatot, Hargas 

Gáborné, Kókai Ilona, Burján József és Halgasné Takács Mónika 

presbiterként tett esküt. Ezen felül a kántori tisztségre választottuk meg 

Pintérné Váray Ritát, Károly Katalint és Koczor Kingát.  

Presbitereinknek csupán egy-egy kérdést tettünk föl, de az arról 

való gondolkodásuk sok mindent megmutat akár ismeretlenül is.  



Mit jelent kereszténynek lenni? 

 

 

Hargas Gáborné Jávorszki Éva (Üllő) 

Mit jelent a kereszténység? Megváltást, Isten közelségét és a 

szeretetet. Ő mindig velem és mellettem van, segít a jó útra lépni. 

 

Burján József (Üllő) 
Véleményem szerint a keresztény ember lelkileg nyugodt, 

kiegyensúlyozott. Elfogadja Jézus tanítását, és e tanok szerint igyekszik 

élni az életét. Mind szóban, de főleg tetteiben hirdeti a környezetében 

élőknek, hogy Jézushoz tartozik. Ha történnek is az életében olyan 

dolgok, amit nem ért, akkor is elfogadja, mert hiszi és tudja, hogy a 

Megváltónak célja van vele, s mindez az ő lelki javát szolgálja!   

 

Schmidt Károly (Gyál) 

Keresztényként a mai világban könnyebb megtalálni a helyes utat 

az élet útvesztői között. Isten Krisztus által iránytűt adott nekünk, amely 

elvezet hozzá, megmutatja az irányt, hogy közelebb kerülhessünk 

embertársainkhoz. Isten igéjével szól hozzánk, ezzel utat jelöl ki 

számunkra, hogy önmagunkban is megtalálhassuk a békét. 

 

Csorba Béla 

Mit jelent ma kereszténynek lenni? A választ akár nevezhetnénk 

egyszerűnek is, ha nem lenne ott az a kis szócska, hogy ma. Ez picit 

bonyolultabbá teszi a dolgot. Persze mondhatnánk, hogy ugyanazt 

jelenti, mint tegnap, tegnapelőtt és azelőtt, miután Jézus Krisztus 

megszületett, és elkezdett tanítani. Hosszasan lehetne írni arról, hogy 

mitől keresztény a keresztény ember. Csupán néhány gondolat. 

ELFOGADNI. Elfogadni Jézust mint valóságos emberré lett, 

valóságos, egyetlen igaz Istent. Elfogadni azt a mérhetetlen kegyelmet, 

amit én, méltatlan bűnös ember, a megváltásban hozott, máshoz nem 

fogható áldozata által kaptam. Elfogadni az örök élet kegyelmét.  

SZOLGÁLNI. Szolgálni, amíg ezen a világon élünk. Azt hiszem, 

ezt sokkal jobban megfogalmazza maga Jézus Krisztus a Mt 5,13-16 

versekben leírt szavakkal. Itt a boldogmondásokat, (amelyek szintén 

ragyogó útjelzők ahhoz, hogy életünket helyes mederben próbáljuk 

terelgetni,) követően arról beszél, hogy ti, azaz mi kell, hogy a föld sója, 

a világ világossága legyünk. És micsoda hatalmas felelősség ez! Mert mi 

lesz, ha a só megízetlenül, vagy a lámpást véka alá rejtik? Akkor bizony 

haszontalanabbá válnak bárminél. És Jézus a 16. versben kimondja ezzel 

kapcsolatban a parancsot is: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 

emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 

mennyei Atyátokat.”   

És itt jön az a bizonyos „ma”. Biztos vagyok benne, hogy a 

történelem hosszú évszázadai alatt élt keresztényeknek semmivel sem 

volt könnyebb, legfeljebb a nehézségek okai különböztek.  Nos, nekünk 

ennek a parancsnak ma kell megfelelnünk, és ez bizony Istent mellőző 

világunkban teljesíthetetlen feladatnak tűnik. És saját erőnkből az is! 

Hiszen gondoljunk bele egy kicsit mélyebben ebbe a mondatba! Nem 

azon van elsősorban a hangsúly, hogy ragyogjon a világosságunk, jó 

cselekedeteink legyenek, hanem azon, hogy mindezt úgy tegyük, hogy 

ők, a körülöttünk lévők dicsőítsék mennyei Atyánkat. Gondolkodjunk el 

ezen... Ugye egyetértünk abban, hogy ez mai kifejezéssel élve „nem 

semmi”? És itt ismét egyetlen lehetőségünk van: a kegyelem. Jézus 

Krisztus kimondta ezt az iszonyatosan nehéz feladatot tartalmazó 

parancsot, de tudjuk, hogy Ő az, aki kegyelemből az erőt is adja a saját 

keresztünk elhordozásához. És ma is ez a kegyelem az egyetlen 

lehetőségünk! Fogadjuk el, és ha újra meg újra el is botlunk, Jézus 

kegyelme újra és újra felemel ma is! 

 

 

Mit jelent evangélikusnak lenni? 

 

Szabó Dénesné 

Örülök, hogy evangélikus lehetek, hiszen egyházunk tanításának 

középpontjában az evangélium, magyarul az örömhír áll. A Biblia 

üzenete, amelyből naponta útmutatást, vezetést kapok, ebben az Igében 

foglalható össze: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 

3, 16) 



Harminc évig szolgáltam a Vecsési Evangélikus Gyülekezetben 

mint felügyelő. Ez alatt az idő alatt nagyon sok testvért látogattam meg, 

akiknek nagyon alázatosan, de határozottan elmondtam, hogy Jézus 

Krisztus személyesen értem is meghalt a kereszten, téged is magához 

akar vonni, és többé el nem engedni! 

Szeretnék továbbra is hálát adni ezért a végtelen szeretetért, és 

azt kívánom kedves testvéremnek is, aki e sorokat olvasod, hogy te is 

Vele élj már ebben a múlandó életben, s egykor majd az 

Örökkévalóságban! 

 

Mina János (Gyál) 

Első közelítésben ugyanazt jelenti, mint katolikusnak, 

reformátusnak vagy baptistának lenni, egyszóval kereszténynek lenni.  

Evangélikus vallásomat nem magam választottam, hanem 

beleszülettem, belenevelődtem. Ezért számomra ez olyan természetes, 

mint az, hogy magyar az anyanyelvem. Persze sok huzavona után 

jutottam el oda, hogy most már makacsul ragaszkodom a hitemhez. 

Manapság nem divatos dolog vallásosnak lenni. Néha úgy érzem, 

hogy a hívő embereket amolyan csodabogaraknak tekintik. Míg egyesek 

a világegyetem legmélyebb titkait boncolgatják, a hívők behúzódnak a 

templom falai közé csendességre, áhítatra vágyakozva. Hát nem 

különös…?! 

Evangélikusnak lenni mégis nagy lehetőség. Van egy csodálatos 

programunk, az evangélium, amit nap mint nap átadhatunk, 

hirdethetünk. Csak legyen, aki vevő rá! 

Ma, azaz zűrzavaros időkben kell-e ennél nemesebb feladat? Ma, 

amikor minden, minden a pénz körül forog, mint esti pillék a fény körül, 

meggyújtani az isteni szeretet csillagszóróját, és nyugalmat, békét és 

perspektívát sugallni akár mindennapi életünkkel is. 

Számomra ezt az örömöt jelenti az, hogy evangélikusnak 

születtem. 

 

Kisvölcsei Rita 
Mindig büszkeséggel tölt el, ha híres tudósainkra gondolok, 

akiknek jó része a Fasori Evangélikus Gimnáziumba járt, de ugyanúgy 

büszke vagyok egyszerű, dolgos felmenőimre is, akik nem voltak 

kiemelkedő, művelt emberek. Nagyon jó dolog énekelni, hogy "Erős vár 

a mi Istenünk", és sokszor jelenthet kapaszkodót a mindennapok 

nehézségei között, de csak akkor, ha nem csak egyszerű köszöntési 

formulaként használjuk, hanem komolyan is gondoljuk.  

Örömmel tölt el, hogy nagy múltú történelmi egyház tagja 

lehetek, olyané, amely a Szentírásra helyezi alapjait; de vajon valóban 

minden nap elmélyedek Isten Szavának olvasásában? És mindez mit sem 

érne, ha nem lenne valódi közösségem Jézus Krisztussal, mint személyes 

megváltómmal, hiszen Ő nem arra tekint, hogy vajon melyik egyház 

tagja vagyok, hanem arra buzdít, hogy kövessem Őt. 

Ő látja bűneinket, emberi gyengeségeinket, mindezek ellenére 

megszólít bennünket, csak meg kell hallanunk és engedelmeskedni hívó 

szavának, hiszen csodálatos dolog az, amit kínál nekünk: „Bizony, 

bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát 

halált soha örökké.” (Jn 8,51) 

És vajon nem nekünk, evangélikusoknak kellene a leginkább 

betölteni az örömhír terjesztését? Hiszen mi a nevünkben is hordjuk 

annak a felelősségét, hogy mások is megismerjék az Evangéliumot. 

 

 

 

Mit jelent presbiternek lenni? 

 

Jermann Pálné, pénztáros 

Számomra már gyerekkoromban ismert volt az a szó, hogy 

presbiter. Édesapám hosszú időn át szülőfalumban, Dánszentmiklóson 

az evangélikus gyülekezetnek presbitériumi tagja volt. Magatartása, hite, 

ragaszkodása a gyülekezetéhez minta volt számomra. Nagy 

megtiszteltetés és bizalom felém a gyülekezettől, hogy én is presbiter 

lehetek. Beleszólhatok a gyülekezet életébe, javaslatokat tehetek, 

segíthetem a lelkészt a közös gondolkodásban. Számomra nagyon fontos 

a közösséghez tartozás, a gyülekezet érdekképviselete, az önzetlen 

segítés, a hitem és tudásom szerinti szolgálat, a példamutatás. Istennek 

hálát adva köszönöm a bizalmat. 

 

 



Halgasné Takács Mónika 

Számomra egy megtisztelő feladat. Kicsit úgy érzem, talán meg 

sem érdemlem a bizalmat. Ugyanakkor reményt is ad, hogy lesz erőm és 

energiám segíteni a gyülekezetet. Én úgy gondolom, ha az ember előtt 

vannak elvárások (kifelé és befelé tett fogadalmak), akkor könnyebben 

neki tud indulni a feladatoknak, és nem a kisebb erőt igénylő utat 

választja. Remélem, hogy hasznos tagja leszek a presbitériumnak. 

 

Kókai Ilona 

A mostani presbiterválasztásnál megtisztelt a gyülekezet azzal, 

hogy újból az elöljárók közé választott. Az évek folyamán egyre 

világosabbá tette Isten számomra, hogy ez felelősség az emberek előtt is, 

de legfőképpen számot kell adnom az én Uram előtt az életemmel és a 

szolgálatommal. 

Egy vers gondolatai lettek igen hangsúlyosak számomra, 

amelyből részleteket idéznék:  

 

„Kinek a lelke vágyik a fényre, 

kinek kenyere az Úr Igéje, 

és kenyeréből másnak is szel, 

az presbiter. (…) 

 

Ki imában könyörögni sohasem restell, 

Ki úgy van ott a gyülekezetben, mint aki  

szolgál – mert van mivel, 

az presbiter. 

 

Kinek a templom kegyelem háza(…) 

 

Aki hitét ÖRÖMMEL megvallja, 

mind presbiter – bár nem az a rangja, 

De kedves élet Isten előtt: 

megáldja és megszenteli Őt.”  

 

Ámen. Így legyen! 

 

Keresztény ünnepek – pogány szokások 

A HÚSVÉT 
 

 

Keresztényként a húsvétot az egyik legfontosabb egyházi 

ünnepként tartjuk számon. Ezzel együtt a hozzá kapcsolódó 

népszokásokat is ápoljuk: tojást festünk, locsolkodunk és várjuk a 

nyuszit, annak ellenére, hogy ezeket olykor pogány szokásokként 

emlegetjük. Érdemes utánanézni, hogyan alakult ki a feltámadás 

ünnepe, és hogy miből származnak a hozzá kapcsolódó népszokások.  
Az első niceai zsinat 325-ben döntött arról, hogy a húsvét a 

tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnapon legyen. 

Azelőtt viszont a keresztény húsvét sokáig egybeesett a zsidó 

peszachhal, vagyis a kovásztalan kenyér ünnepével. Ebben az 

időszakban a zsidók az Egyiptomból való szabadulást ünneplik. Amikor 

a tízedik csapás sújtott le Egyiptomra, és 

elpusztította az elsőszülötteket, a héberek 

megmenekülhettek, ha egy bárány vérével 

bekenték az ajtófélfát, s a bárányt még aznap 

elfogyasztották. Kovásztalan kenyeret 

(macesz, pászka) is szokás az ünnep alatt 

készíteni. A kivonulásra emlékezve ülte meg 

maga Jézus is a peszachot nagycsütörtök 

idején a tanítványokkal együtt, ahogy ezt az 

evangéliumokban olvassuk (pl. Mt 26, 17-29). 

A latin nyelvcsaládhoz tartozó nyelvekben a 

peszach szóból származik a húsvét elnevezés.  

Germán nyelvterületen viszont Ostarának, a termékenység 

germán istennőjének nevéből származnak például a német Oster és az 

angol Easter húsvétot jelentő szavak. Nem véletlenül: már az ókori 

természetvallások is megünnepelték azt a napot, amikor a természet 

újjáébred, a fény átveszi az uralmat a sötétség felett, a föld újra 

termékennyé válik. A mitológiákban pedig az istenek jelképezik ezt a 

fényt, a termékenységet. Az egyiptomi mitológiában Isis és Osiris 

történetében ölt alakot a tavasz ünnepe, a görögöknél Aphrodité és 

Adónisz szerelme kelti életre a természetet.  



A tojás is a termékenység szimbóluma, ahogy az ókori 

keletkezéstörténetek is mutatják: a finn Kalevala eposzban például a 

Föld egy tojásból jön létre. Alakjával a végtelenséget jelképezi, 

természetéből adódóan az élet kialakulásának, a termékenységnek a 

szimbóluma. Magyarország területén már az avar kori sírokban is 

találtak díszített tojásokat, de a tojásfestés több évezredes hagyományra 

tekint vissza: már a perzsák idejében is szokás volt. A nyúl szintén 

termékenységi szimbólum szaporaságánál fogva is, de a nyúl a tojással 

együtt Ostara istennő jelképe is.  

A locsolkodás szokásáról már a 17. századból maradt fenn írásos 

magyar emlék. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja a 

húsvéthétfői hagyománynak. Viszont nem különül el élesen a keresztény 

ünneplés és a termékenységi jelképek használata: a bukovinai székelyek 

a nagyhéten felállított Krisztus-sírba is díszített tojásokat tesznek. A 

locsolkodás is bír bibliai magyarázattal, mely szerint a Krisztus sírját 

őrző katonák a feltámadás hírével ujjongó asszonyokat igyekeztek 

lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Ilyen történet természetesen 

nincs a Bibliában, hiába is keresnénk.  

A magyar húsvét szó az ünnepet megelőző negyven napos 

húsevési tilalomra, a böjtre utal: húsvét az a nap, amikor ismét 

magunkhoz vehetjük a húst. Még ha a testi örömre figyel is a mi 

elnevezésünk, legalább utal a keresztény világnézetre, amely úgy tűnik, 

számos alkalommal keveredik a természeti vallások cselekedeteivel. 

Talán ez így van jól: a keresztény ember is a természetben él. De a 

természet útja mindig ugyanúgy végződik: az elmúlással. A halálon 

pedig csak az Élő Jézus tud diadalmaskodni. Őt ünnepeljük húsvétkor. 

Koczor Kinga 

 

 

A fűtésről 

 

A gyülekezeti munkának nagyon sok láthatatlan eredménye van, 

így különösen jó dolog, ha valamilyen változásról beszámolhatunk a 

gyülekezet tagjainak. Január utolsó – február első hetében templomunk 

fűtése korszerűsödött. Az eddigi konvektorok helyébe radiátorok 

kerültek. A rendszert egy kondenzációs kazán működteti. A pénz egy 

részét az önkormányzattól, az egyházmegyétől kaptuk, a költségek felét 

gyülekezetünk állta. Ezzel nemcsak melegebb lett templomunkban, 

hanem esztétikailag is szebbé lett istentiszteleti helyiségünk. Jó érzés 

belépni ide. Hálát adunk Istennek, hogy ez a fűtés 

létrejöhetett, az adományozóknak, a kivitelezőknek, hogy 

segítették, hogy tervünk megvalósuljon, a gyülekezet 

tagjainak, hogy a takarításban részt vettek.  

Ez persze mind külsőség, a test kényelme. 

Templomba ne azért járjunk, hogy testünk jól érezze magát 

– bár nem mellékes, hogy fizikailag is elfogadható, 

kellemes környezet fogad minket – hanem hogy Isten 

igéjét hallgassuk és közösségünk hitben és szeretetben 

erősödjön. Így hát szeretettel várunk minden gyülekezeti tagot közénk, 

most az ünnepekben is, és később bármelyik alkalmunkra.  

Heinemann Ildikó 

 

 

Gyülekezetünk hétköznapjai 

BABA-MAMA KÖR 
 

 

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 

tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa."  (Mt 10,14b) 
 

 

Mi lehet az, ami miatt Jézus egy kisgyermek lényét, lelkületét 

állítja elénk példának, amikor Isten országáról beszél? - teszem fel 

magamnak rendszeresen a kérdést. Többet tud egy páréves a világról, 

mint egy felnőtt? 

Úgy gondolom, hogy lelkivilága mindenképpen közelebb áll az 

igazsághoz. A feltétel nélküli bizalom, a mindenkori öröm, a teljes 

remény és leírhatatlan szeretet, mely sugárzik egy kisgyermekből, elég 

ahhoz, hogy példa legyen mindannyiunknak egy életen keresztül. Persze 

egy gyerek eleinte ezt mind a szülei iránt érzi és éli meg, de éppen ezért 

mondja ezt a bizonyos igét Jézus elsősorban nekünk, szülőknek, 

keresztszülőknek, nevelőknek, tanároknak és mindazoknak, akik napi 



kapcsolatban vagyunk velük. Az a mi feladatunk, hogy utat és példát 

mutassunk nekik, ami aztán Jézushoz, Istenhez irányítja őket. Emiatt 

talán nem is kérdés, hogy miért lehet szükség egy úgynevezett Baba-

mama körre.  

Nagyon sok olyan kérdés és feladat van, amit megnyugtató 

másokkal is megbeszélni, talán mert ugyanazok a problémák, vagy akár 

sikerélmények segíthetik ezt a felelősségteljes feladatot, a 

gyereknevelést.  

Nagy öröm számunkra, hogy itt, a vecsési evangélikus 

gyülekezetben is elindulhatott Isten kegyelméből a Baba-mama kör, 

mely kéthetente alkalmat ad arra, hogy legfőbb kérdéseinket 

megoszthassuk egymással.  

Talán egyik legfontosabb témánk: Mit jelent keresztyén módon 

nevelni? Azt hiszem, ehhez mindenekelőtt nekünk magunknak kell 

Jézussal állandó közösségben lennünk, imádkoznunk, hitben erősen 

gyökereznünk és házastársunkkal, partnerünkkel hasonlóképpen 

gondolkoznunk. A legcsodálatosabb ebben az egész életmódban az, 

hogy Isten megígérte, hogy „mindazt, amit imádságban hittel kértek, 

megkapjátok.” (Mt. 21,22) 

Isten az, aki ad ehhez bölcsességet, tisztánlátást, erőt, hitet és 

kifogyhatatlan szeretetet. Hiszem és remélem, hogy egyre több baba és 

szülő fog csatlakozni kis csapatunkhoz. 

Pintérné Váray Rita 

 
Kérjük, hogy aki tud beteg, ágyhoz kötött testvérünkről, vagy önmaga ilyen, 

aki szívesen venné, hogy az ünnepi időszakban meglátogassuk, vagy 

szívesen venne úrvacsorát, jelezze!  

Áldott húsvéti ünneplést kívánunk mindenkinek! 

VECSÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2200 Vecsés, Károly u. 24.  

 06 29 350 371  

Heinemann Ildikó lelkész  

 06 20 7700 442 

 ildiko.heinemann@lutheran.hu  
vecses.lutheran.hu 

 

RENDSZERES PROGRAMJAINK 

Vecsésen minden vasárnap 10 órakor istentisztelet  

- a hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás, a hónap második 

vasárnapján családi istentisztelet 

- pénteken 10 órakor bibliaóra 

Gyálon a hónap 1. és 3. vasárnapján ½ 3-kor istentisztelet 

- a hónap harmadik vasárnapján úrvacsoraosztás  

- kedden 3 órakor bibliaóra  

A gyáli gyülekezeti alkalmakat a Zrínyi utcai református imateremben 

tartjuk.  

Üllőn a hónap 1. vasárnapján 4 órakor istentisztelet 

Az üllői alkalmainkat a Kossuth utcai református templomban tartjuk. 

 

Gyermek- és ifjúsági alkalmak 

A gyerekeknek az iskolákban heti rendszerességgel tartunk hittanórát. 

A már konfirmált fiatalokat ifjúsági hétvégére várjuk minden hónap második 

hétvégéjén Vecsésen. Szombaton 3-4 óra körül kezdünk, és vasárnap 10 órakor 

a gitáros családi istentisztelettel fejezzük be a programot, ahol a fiatalok 

szolgálnak énekkel, imádsággal, igeolvasással.  

Baba-mama kör kéthetente csütörtökön du. 4 órától mindig más családnál 

 

ÜNNEPI ALKALMAINK 

Nagyhét hétfőn, kedden, szerdán este 6 órakor evangelizációs alkalmak 

református testvéreinkkel együtt. 

Nagycsütörtök este 6 órakor úrvacsorai istentisztelet   

Nagypéntek reggel 10 órakor istentisztelet passióolvasással és 

úrvacsoraosztással, majd este 6 órakor esti elcsendesedés 

 

Húsvétvasárnap 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással  

- ½ 3–kor istentisztelet úrvacsoraosztással Gyálon  

- 4 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással Üllőn 

Húsvéthétfőn 10 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással  

 

Április 15-én 15 órakor a JAM Házban „25 év orvosi missziós szolgálatban - 

afrikai és délkelet–ázsiai tapasztalatok” címmel Dr. Baghy Gizella, szemész és 

Dr. Pátkai István ideggyógyász tart előadást, amelyet szeretetvendégség követ. 

 

Nyáron ifjúsági és napközis táborainkba várunk mindenkit! 


