BUDAHEGYVIDÉKI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

Égigérı
2010. KARÁCSONY
„Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a
házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták ıt.
Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és
mirhát” Mt 2,10-11
Autóval utaztam családunkkal, amikor egy piros lámpa megállított minket.
Középsı gyermekem, Levente, türelmetlenül megszólalt: „Apa, miért álltál
meg? Menjünk már tovább!”. Nem lehet, mondtam, mert most a másik
irányból érkezıknek van szabad útjuk. Elmagyaráztam neki, hogy a
lámpák, de a közlekedési rend is értünk van, minket véd. Néha éppen a
saját érdekünkben van szükség a megállásra, különben, ha mindenki egy
idıben akarna átjutni ugyanazon a keresztezıdésen, egész biztosan baleset
történne.
A karácsonyi történet szereplıinek rendkívül mozgalmas, fárasztó volt az
élete a Jézus születését megelızı idıszakban. József és Mária hosszú, több
napos utat kellett, hogy megtegyenek az augustusi népszámlás miatt.
Várandósan, a születés közelsége miatt ez rendkívül nehéz lehetett. A
napkeleti bölcsek is hosszú út után érkeztek meg Betlehembe. A csillag
vezetése, az utolsó idıszak számukra minden fáradság ellenére szent
izgalomban telt: kíváncsiak voltak arra, hol, miként találnak rá Isten
küldöttére. A pásztorok munkából érkezetek: noha nem kellett sokat
vándorolniuk, de talán egy fárasztó munkanap éjjelén indultak el, és
keresték fel a betlehemi istállót. Érdekes párhuzama ez a karácsonyi
történetnek mai korunkkal. Sokaktól hallom ebben az idıszakban, milyen
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fáradtak, mennyi teendıjük van munkahelyen, családban. Azt látom, hogy
az ádventi idıszak mozgalmassága, a karácsonyra való készülés nehézségei
együtt járnak az ünnepi készüléssel.
Mégis, az ünnep beköszönte, mintha egyszerre megállást parancsolna
mindenkinek, bibliai szereplıknek és mai embereknek egyaránt. Ez a
megállás azonban nem kényszerő, ekkor valóban jól esik egy kicsit
mindent félre téve ünnepelni, elmerengeni. Ezt tették Jézus földi szülei, így
látjuk a pásztorokat és napkeleti bölcseket szinte kivétel nélkül minden
képzımővészeti ábrázoláson. Jézus születésének az öröme és békessége
beragyogja ezeknek az embereknek az életét, s gyógyírként hat lelkükre,
életükre. Már ez a momentum is a megváltás eseményérıl tanúskodik. A
ma emberének rendkívül nagy szüksége van arra, hogy valaki kiragadja,
kiszabadítsa az élet forgatagából. Nincs ugyanis idı megállásra, nincs idı
egymásra, nincs idı lelki dolgokra. Nekünk magunknak van szükségünk a
megállásra, töltekezésre, igazi lélekemelı ünnepre. Az idei karácsony
reménység szerint alkalmat ad az igazi ünneplésre. Isten adjon
mindannyiunknak békés, szeretetteljes ünnepet!
Keczkó Pál

Weöres Sándor: Ima
Köszöntelek a folyók zúgásával,
a felhı-arcú hegyekkel, a hegy-forma fellegekkel,
a gong-alakú csillagokkal,
köszöntelek a szivárvánnyal, az éj minden tüzével,
és végül az ámulatos nap-ragyogással:
mind a tiéd! valamennyiben itt vagy,
akkor is, ha szenderegsz, és úgy is,
ha leszállsz hozzánk váratlanul,
s a teremtmények seregének megvilágítod
újra meg újra kerek pajzsaidat,
eleven mezın és rideg mérföldköveken heverıket,
egyszerőségük örök titkában, nyíltságuk rejtelmében,
miket állandó ittlétük miatt
oly könnyen, szüntelenül feledünk.
2010. Karácsony
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Emlékezés Szabó Vilmos lelkészre
A 2010. ıszi lapszámunkban gyülekezetünk alapító lelkészére, Danhauser
Lászlóra emlékeztünk, szó szerint közreadva írását, amelyet
Bakonycsernyén írt 1971-ben „Hogyan kerültem Bakonycsernyére
lelkésznek?” címmel. Ebben említést tett Szabó Vilmosról, egykori lelkész
kollegájáról is. Azóta többen kérdezték: ki volt Szabó Vilmos?
Ugyanolyan mellızött, becsületes lelkész volt, mint egyházunkban oly
sokan, mint gyülekezetünk szeretett lelkészei, Danhauser László vagy
Ruttkay Elemér is. Az 1957-ben tartott ıszi heti evangélizációs sorozatunk
igehirdetıinek egyikeként mi is megismerhettük. Szabó Vilmos a felvidéki
Százd község (ma Szlovákia) gyülekezetébıl 1945-ben áttelepülve Szákon,
majd 1949 és 1959 között Pusztavámon volt lelkész. Feleségével, Mátis
Etelka tanítónıvel a szegény bányászfaluban igen nehéz körülmények
között nevelték 5 gyermeküket. Ezért 1959-ben megpályázta a jobb
kilátással bíztató, megüresedett bakonycsernyei lelkészi állást, ahova a
gyülekezet meg is választotta. Az akkori egyházi felsıbbség azonban
közbeavatkozott: Szabó Vilmos nem tudta megkezdeni munkáját új
szolgálati helyén, mert Vetı Lajos püspök Laci bácsit, hegyvidéki
lelkészünket helyezte Bakonycsernyére. Ez a mindenki számára váratlan
döntés mindkét lelkészt és családjukat, mind pedig a budahegyvidéki és a
bakonycsernyei gyülekezetet igen fájdalmasan érintette. A püspök Szabó
Vilmost ezután a nyíregyházi tanyavilág híveinek gondozására a
Délszabolcsi Missziói Egyházközségbe küldte. Lelkészi szolgálatát 1976ig, nyugdíjba meneteléig itt végezte. Nyugdíjasként Nyíregyházán élt 1987ben, 74 éves korában bekövetkezett haláláig.
Négy leánya tanárnı, akik közül Beró Csabáné Szabó Enikı és férje
gyülekezetünknek, családos unokái pedig énekkarunknak hőséges tagjai.
Fia, Szabó Vilmos Béla paksi lelkész, a Tolna-Baranyai Egyházmegye
esperese, egyik veje, Bárdossy Tibor nyugdíjas irsai lelkész.
Szabó Vilmos életére, szolgálatára családjával együtt mi is szeretettel
emlékezünk.
Kézdy Pál
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Gyülekezeti élet és presbiterválasztás Budakeszin
Budahegyvidéki gyülekezetünk 2010. április 18-án tartott közgyőlésén
Budakeszi szórványunk leányegyházzá (filiává) alakulását határozta el. A
jelentıs elırelépést az tette lehetıvé, hogy szórványunk az utóbbi évek alatt
minden vonatkozásban egyre erısebb lett. Tavaly ısz óta – egyházunk és
híveink anyagi áldozatának eredményeképpen – Budakeszi központjában
(Fı u. 155.) saját tulajdonú gyülekezeti házban tartjuk az istentiszteleteket
és a bibliaórákat, és a lelkészi iroda is itt kapott helyet. Lacknerné Puskás
Sára lelkész vezetésével azóta minden vasárnap és ünnepnap vannak
istentiszteletek, ezzel egy idıben pedig Lackner Luca egyetemi hallgató a
gyermekbibliaköri foglalkozásokat vezeti a lelkészi irodában. A lelkésznı a
helyi Széchenyi általános iskolában, a Prohászka gimnáziumban és a
gyülekezeti teremben hetente tart hittanórákat, az utóbbi helyen
péntekenként konfirmációi elıkészítıt is. (Az idén 6 fiatal készül a tavaszi
konfirmációra.) A gyülekezeti teremben az idısek részére Kıszeghy
Tamásné, a fiatal felnıttek részére dr. Fabiny Tibor tart havi
rendszerességgel bibliaórát.
A leányegyház hívei november 21-én a vasárnapi istentiszteletet követı
közgyőlésen választották meg – történetük során elsı alkalommal –
tisztségviselıiket és presbitereiket. Az istentisztelet igehirdetıje Keczkó
Pál lelkészünk volt, a közgyőlést e sorok írója a gyülekezet felügyelıjeként
vezette. A presbitériumi tagságot felelısen vállalt 11 jelölt egyenként
mutatkozott be. Különleges öröm volt hallgatni az életútjukról, Krisztushoz
találásukról szóló rövid beszámolóikat. Életük evangélikus egyházunk
színes sokoldalúságát mutatta meg. Négy testvérünk lelkészcsaládból
indult, van olyan, aki evangélikus ıseirıl évszázadokra visszanyúlva tudott
beszámolni, de van olyan is közöttük, aki vallás nélküli családból indulva
az esküvıje elıtti napon keresztelkedett meg, és házasságában lett hitét
gyakorló keresztyénné. Helyi, felvidéki, alföldi, dunántúli és budapesti
származású testvérek alkotják az új presbitériumot. Foglalkozásuk szerint a
legtöbben középiskolai és egyetemi tanárok és más értelmiségiek, egyikük
neves fuvolamővész (Móré Irén); van olyan, aki állását veszített tanárnı, és
elmondása szerint ezért is van több ideje a gyülekezeti munkára.
A bemutatkozás után a közgyőlés tagjai titkos szavazással választották meg
a megalakuló presbitérium jelöltjeit, akik az alábbi tisztségeket töltik be:
Garádi Géza gondnok, Garam Gyöngyi pénztáros, Bertalanné Wieland Éva
2010. Karácsony
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jegyzı, dr. Fabiny Tibor, Harangozó Katalin, Liedemann Ákos, Markovits
Tiborné, Móré Irén, Takácsné Varga Éva, Virágh Zsuzsa és dr. Zoltán
András presbiterek.
A tisztségviselık és presbiterek beiktatására 2011. január 16-án a 9.30-kor
kezdıdı vasárnapi istentisztelet keretében kerül sor.
Megválasztásukat követıen a Zsid. 12,1–2 igével kívántuk életükre és
presbiteri szolgálatukra Isten áldását: „Állhatatossággal fussuk meg az
elıttünk lévı pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és
beteljesítıjére.”
Kézdy Pál

Egyházfenntartói hozzájárulás
Továbbra is kérjük híveink hozzájárulását gyülekezetünk
fenntartásához. A tervezhetıséget és mőködést segítené a
negyedévenkénti befizetés. Banki költségeket takaríthatunk
meg, ha Antal Adorjánné Károly Ildikó pénztárosunknál
személyesen fizetik (a gyülekezeti irodában az
istentiszteletek után vagy munkanapokon 9 és 12 óra
között), de sárga csekken vagy a 11712004-22458078
számlaszámon is lehetséges a befizetés. A perselypénz is
gyülekezetünk fenntartását szolgálja.
Ezenfelül kérjük azokat a híveinket, akik adóbevallásra
kötelezettek, hogy rendelkezési nyilatkozattal adójuk 1 %-át
egyházunknak, további 1 %-át pedig gyülekezetünk
alapítványának ajánlják fel. Egyházunk technikai száma:
0035, a „Budahegyvidéki Evangélikus Templomépítési
Alapítvány” adószáma: 18077397–1–43. (Kitöltött
rendelkezési nyilatkozat pénztárosunktól vagy
iratterjesztıinktıl is kérhetı.)
A Gyülekezet Elnöksége
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Gyülekezetünk ıszi eseményei

Örömmel számolhatunk be arról, hogy gyülekezetünk élete – a rendszeres
heti és havi alkalmakon kívül – az idén ısszel is gazdag volt
eseményekben. Ezekbıl győjtöttünk össze egy csokorra valót hírlevelünk
olvasói számára.
Keresztyén Értelmiségi Fórumunk 25. évfordulós ünnepségét tartottuk
szeptember 25-én szombaton délelıtt, amelynek szervezıje és rendezıje
Mihályi Zoltán presbiter testvérünk volt. Nyitó áhítatát dr. Fabiny Tamás
püspök úr tartotta. A tartalmas elıadásokat dr. Schulek Ágoston presbiter
és dr.Vezekényi Ursula moderálta vendégeink és gyülekezetünk tagjainak
nagy érdeklıdése mellett.
Dunakeszi testvérgyülekezetünk október 2-án tartott teremtésvédelmi
délutánjának igehirdetıje lelkészünk, Keczkó Pál volt.
Presbiterképzı konferencia volt Révfülöpön október 15-17-ig, melyen
Antal Adorjánné és Özvegy Istvánné presbiterek vettek részt. A kétnapos,
intenzív tanulást követelı konferencia nyitó áhítatát szintén presbiter
testvérünk, dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár tartotta.
Bajor testvérgyülekezetünk meghívására Schrobenhausenben október 2931-ig Keczkó Pál vezetésével presbiteri konferencián vett részt
presbitériumunknak németül is tudó 6 tagja, ill. házastársuk.
Küldöttségünket a vendéglátók nagy szeretettel fogadták. A konferencián
dr. Vidovszky István, gyülekezetünk másodfelügyelıje és Keczkó Pál
tartott elıadást.
A reformáció emléknapján, október 31-én este templomunkban tartottunk
hegyvidéki református testvéreinkkel közös istentiszteletet, melynek
igehirdetıje Berta Zsolt, a Svábhegyi Református Gyülekezet lelkésze volt,
liturgiai szolgálatát Bence Imréné lelkészünk és 3 református lelkész látta
el. Az istentisztelet résztvevıi együtt vettek úrvacsorát, evangélikus és
református rend szerint.
Danhauser Lászlóra, gyülekezetünk elsı, alapító lelkészére emlékezve,
halála 20. évfordulóját követıen november 6-án emléktáblát helyeztünk el
a XII. Stromfeld Aurél u. 32. sz. társasház falán, amelynek egyik emeleti
lakásában lelkészünk családjával együtt élte át Budapest ostromának nehéz
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7

Égigérı

napjait. Családjának és gyülekezetünknek szép számban összegyőlt tagjai
elıtt Laci bácsi mostani utódja, Keczkó Pál tartott emlékezı áhítatot, majd
Gocklerné Danhauser Piroska emlékezett vissza az itt töltött évekre.
İszi takarítási munkanapot tartottunk november 9-én, szombaton,
melyen gyülekezetünk minden korosztálya óriási lelkesedéssel vett részt, és
gyönyörővé varázsolta a kertet és a templomépület minden zugát, égigérı
ablakát. Ekkor került „felavatásra” az ifj. dr. Vidovszky István presbiterünk
által tervezett, tőzrakó körül épített új lelátó is, ahol a lelkészünk által
fızött fínom, közös ebéden mintegy 60-an vettek részt felnıttek és
gyermekek.
Egyházmegyei felügyelıi találkozón vett részt november 9-én Piliscsabán
Kézdy Pál, a gyülekezet felügyelıje. A félévenként tartott találkozók
házigazdája mindig más gyülekezet. A találkozó témája a gyermekmunka
volt. Kézdy Péter helyi lelkész tartott bevezetı áhítatot, és vetített képes
elıadással mutatta be gyülekezetének tartalmas gyermekmunkáját.
Budakeszi leánygyülekezetünk megalakulása óta elsı alkalommal a
november 21-én tartott közgyőlésen választotta meg gondnokát,
tisztségviselıit és presbitériumát, melyrıl hírlevelünkben külön cikkben
olvashatunk összefoglalót.
Zenés áhítat keretében adott hangversenyt templomunkban november
21-én a neves mővészekbıl álló Four Bones harsonakvartett és Kiss Zsolt
orgonamővész, akik barokk és klasszikus zeneszerzık egyházi vonatkozású
mőveit szólaltatták meg gyülekezetünk tagjainak és vendégeinek örömére.
Meditációval és imádsággal Keczkó Szilvia lelkészünk szolgált.
Ádventi esti áhítataink összefoglaló címe „Ígéret és beteljesedés” volt
Lukács evangéliuma 1. fejezete alapján, amelynek elsı alkalmán
meghívásunkra templomunkban részt vettek budakeszi leánygyülekezetünk
és dunakeszi testvérgyülekezetünk tagjai is. December 2-án Chikán
Katalin, dunakeszi lelkész hirdette az igét Keresztelı János születésének az
ígéretérıl. Az áhítat szeretetvendégséggel folytatódott. A második
alkalommal, december 7-én Keczkó Pál Zakariás éneke alapján a
beteljesedésrıl szólva hirdette Isten igéjét.
Krónikás
2010. Karácsony
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2010. ÉVI JUBILEUMAINK

Gyülekezetünkben ebben az évben 6 kerek évfordulót ünnepelhettünk,
amelyek nemcsak visszaemlékezésekre, hanem Isten iránti hálára is
késztetnek bennünket.
1935. márciusában, 75 évvel ezelıtt alakult meg a Krisztinavárosi
Templomépítı Egyesület, amely céljául tőzte ki a budai hegyvidék
területén evangélikus templom felépítését, és önálló gyülekezet alapítását.
Testvéreink között páran még köztünk vannak azok, akik egészen fiatal
korukból emlékeznek az Egyesületre és alapítóira, dr. Mohr Gyızı tanárra,
Alberti Berán Oszkárnéra és az Egyesület mentorára, dr. Raffay Sándor
Bányai Egyházkerületi püspök úrra.
1955. június 19-én, 55 évvel ezelıtt volt pesthidegkúti templomunk
felszentelése. Pesthidegkút akkor a gyülekezetünkhöz tartozott. Az 50-es
években óriási jelentısége volt egy templomépítés befejezésének és
felszentelésének. Ez a templom volt az egyik alapja annak, hogy a
Pesthidegkúti Filia virágzó közösséggé, 1999-ben pedig önálló
Gyülekezetté válhatott.
1955. szeptember 16-án, 55 évvel ezelıtt választotta Ruttkay Elemért a
gyülekezet másodlelkésszé. İ 30 éven keresztül végezte a
gyülekezetünkben áldott szolgálatát, akinek lelkileg nagyon sokat
köszönhetünk: mély hite, hivatásának, gyülekezetének és egyházának a
szeretete ma is példakép számunkra. Nagy öröm, hogy gyermekei és unokái
gyülekezetünk tevékeny tagjai, és velük együtt gondolhatunk szeretett
lelkészünkre.
1985. szeptember 23-án, 25 évvel ezelıtt kezdıdött el Takács József
lelkész kezdeményezésére és vezetésével, Mihályi Zoltán presbiter
testvérünk közremőködésével minden hónap 1-1 hétfıjén az Értelmiségi
Bibliaóra. Késıbb ez az óra alakult át Keresztyén Értelmiségi Körré, majd
Keresztyén Értelmiségi Fórummá. Szervezıi a magyar szellemi közélet
neves személyeit tudták és tudják elıadóknak felkérni, és gyülekezetünk
kapuit nem csak evangélikus, hanem minden érdeklıdı testvérnek is
kitárni. A jubileumról hírlevelünk másik cikkében is megemlékezünk.
1990. november 5-én, 20 évvel ezelıtt húnyt el Danhauser László,
gyülekezetünk elsı lelkésze. İ 1943-tól kezdve 16 éven keresztül, igen
nehéz években vezette a gyülekezetet, de szolgálatának a jelentısége
sokkal nagyobb annál az idınél, mint amit Budahegyvidéken töltött,
ahonnan a diktatúra 1959-ben eltávolította. Egyik idıs tanítványa így
jellemezte ıt: „Laci bácsi a szeretetével mindenkit magához ölelt.”
2010. Karácsony
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1995. október 5-én, 15 évvel ezelıtt indult el a csütörtök délelıtti
gyülekezeti bibliaóra, Steller Izabella javaslatára, Kerekes Titusz és dr.
Tomcsányi Attila tiszteletbeli presbitereink vezetésével, lehetıvé téve
azoknak a testvéreknek a hétközi lelki alkalmon való részvételét, akik a
sötét esti órákban nem jönnének el hazulról. Ezen az órán hetente 20-25-en
vesznek részt, akik közül többen részt vállalnak a gyülekezet egyéb
szolgálataiban is. Diakóniai szolgálatukon Isten áldását tapasztalhatjuk.
Megemlékezésünkkel tükröt is tartunk magunk elé, hogyan gazdálkodunk
azzal a kegyelmi idıvel, amit Isten ad számunkra évrıl évre.
Krónikás

Gyülekezeti tagjaink 2010. évi kitüntetettjei
Az elmúlt évek folyamán gyülekezetünk több tagja is szép kitüntetéseket
kapott egyházunktól, ill. állami vezetıktıl. Örömmel adjuk közre, hogy
ebben az évben hárman is kaptak jelentıs állami, egyházi, illetve társadalmi
kitüntetést:
Dr. Boleratzky Lóránd tiszteletbeli presbiterünknek hazánk köztársasági
elnöke egyházjogi, elméleti munkásságáért, példaértékő, következetes és
nagyra becsült életútja elismeréseként október 23-án, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 54. évfordulóján a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta.
Ugyancsak Boleratzky Lóránd részére adta Egyházunk Elnöksége október
31-én, a reformáció emléknapján az idei Prónay Sándor-díjat.
Dr. Schulek Ágoston presbiterünk és felesége, Szkalla Edit szeptember
20-án a Széchenyi Társaság díját vehette át, példamutató közéleti
tevékenységükért és a TF-esték hosszú idı óta végzett kiváló szervezéséért.
Dr. Müller Miklós presbiterünk részére a Nemzetközi Alagútépítı
Szövetség (ITA- AITES) magyar tagozata december 3-án adta át idei
kitüntetését, az alagutak és földalatti mőtárgyak tervezésében és építésében
évtizedek óta végzett kiváló elméleti, gyakorlati és oktató tevékenységéért.
Kitüntetett testvéreinknek mi is szeretettel gratulálunk, életükre és további
munkájukra Isten áldását kérjük:
Szerkesztı Bizottság
2010. Karácsony
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A keresztség szentségében részesültek:
„Az ÚR szeretete mindörökké az istenfélıkkel van, és igazsága még az
unokáikkal is.” Zsolt 103,17
Tóth Frotti Frodina, Tóth Freia, Molnár Csenge, Ferenczi Ábris Ádám,
Somogyi Ábel, Kiss Olívia Bettina, Hoffer Petra Bianka, Mong Hedvig
Mária, Kappéter Márton Ábel, Virágh Anna, Mihócza Zoltán, Laczka
András, Laczka Barnabás, Lukács Szilvia, Virágh Krisztina, Sódor Márton,
Halbritter Ádám, dr. Szőts Sándor, Mezı Bálint, Keczkó Emília Sára,
Fekete Attila, Bereznai Milán, Megyeri Boróka, Némedy Fruzsina Viktória,
Sárándi Hunor Ádám, Rohrbacher Veronika, Szontagh János Szabolcs,
Fogarasi Blanka Viktória.
Konfirmáltak:
Jézus mondja: "Aki tehát vallást tesz rólam az emberek elıtt, arról majd én
is vallást teszek mennyei Atyám elıtt.” Mt 10,32
Hikisch Áron, Hikisch Réka, Nagy Karolina, Roszik Bálint, Roszik
Helga.
Házasságukra áldást kértek:
„Jézus mondja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyőlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük.” Mt 18,20
Rohrbacher Péter és Turján Ildikó, Jorsics Attila és Horváth Éva,
Kosztyu Tamás és Sándor Andrea, Pokorni István és Arndt Nikoletta,
Sztojanovics Dániel és Durmics Rita, Király Róbert és Máthé Mária,
Nyisztor Csaba és Szikora Dóra.
Utolsó földi útjukra kísértük:
„Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég
alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” ApCsel 4,12
Bak Imréné sz. Lelkes Klára, Bokor Istvánné sz. Serfızı Edit, Vrabecz
Béla, Fodor Gyula, Hellner Sándor, dr. Koch János, Czellecz Zoltánné sz.
Ordass Sára, Biczó Géza, dr. Kovácsi Aladár Lajos, Szilágyiné dr. Ezüst
Mária, Orosz Jánosné sz. Fórizs Anna, Kelemen Ferencné sz. Balogh
Matild, Mikes Sámuel, Bócz Gusztáv, Wieland Gyula, dr. Uchrin János,
Karkus Pál, Denk Lászlóné sz. Musz Terézia, Krucsó Károly, Borbély
Imre, Török Józsefné sz. Trapp Mária, Kriváchy Andor, Mesterné sz.
Molnár Márta, özv. Tergovits Ákosné sz. Halász Anna, Hajdú Antalné sz.
Mille Rózsa, Tomcsányi Gyuláné sz. Monostori Gabriella.
2010. Karácsony

Gyülekezeti alkalmak, december végétıl áprilisig
Nap

Idıpont

18

szombat

17:00

24

péntek

17:00

25

szombat

10:00

26

vasárnap

10:00

30

csütörtök

18:00

31

péntek

április

március

február

január

december

Hó

Esemény
gyülekezeti szeretetvendégség és
gyermekeknek bábos program
KARÁCSONY ESTE, istentisztelet
KARÁCSONY ÜNNEPE,
istentisztelet
KARÁCSONY ÜNNEPE,
istentisztelet
Konfirmált fiatalok elıszilveszteri
együttléte
óév esti istentisztelet

18:00
2011
1
szombat
10:00 ÚJÉV NAPJA, istentisztelet
6
csütörtök
10:00 VÍZKERESZT, istentisztelet
Ifjúsági hétvége Piliscsabán
14-15 péntek-szombat
16-23 vasárnap-vasárnap Ökumenikus imahét a kerület templomaiban
Keresztyén Értelmiségi Fórum
"Ökoteológia, keresztyén felelısségünk
24
hétfı
18:30 a környezetért
Elıadó Gáncs Péter ev. püspök

28

hétfı

Fiatal családok találkozója Balatonszárszón
18:00 Zenés áhítat
16:00 Ifjúsági istentisztelet
18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum
Gyülekezeti csendesnapok Révfülöpön
17:00 Irodalmi délután
9:00-13:00 Kerti és takarítási munkanap
16:00 Gyermek kézmőves délután
18:30 Keresztyén Értelmiségi Fórum

2

szombat

9:30-16:00 Böjti gyülekezeti evangélizációs nap

7

csütörtök

11-13
20
27
28
11-13
20

péntek-vasárnap
vasárnap
vasárnap
hétfı
péntek-vasárnap
vasárnap

26

szombat

18:00

Böjti igehírdetési sorozat

A munkarend nem tartalmazza a rendszeres heti és kétheti alkalmakat, melyek az
utolsó oldalon olvashatók

Égigérı
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:

Hittanórák:

Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával

Gyülekezeti központ
Hétfın 16.30 órakor óvodások és
kisiskolások részére több csoportban.

Családi istentisztelet a hónap elsı
vasárnapján 11.15-kor

Budakeszin a gyülekezeti házban
(Fı u. 155.): vasárnap és az egyházi
ünnepeken 9.30 órakor. (a hónap 2.
vasárnapján családi, a 3. vasárnapon
úrvacsorával)

Imaóra: vasárnap 9.15 órakor
Gyermek bibliakör:

Zugligeti Ált. Iskola
Kedd 13.00 órakor— 1.-2. o. 401. terem
Kedd 14.00 órakor— 3.-5. o. 401. terem
Pannónia Sacra Katolikus Ált. Iskola
Kedd 10.00 - 4. o.
Kedd 10.55 - 1. o.
Péntek 09.00- 3. o.

Vasárnap, az istentisztelettel
párhuzamosan (Budakeszin is)

Baba-mama kör

Bibliaórák:
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti)
Hó elsı csütörtökén 18.00 órakor
(középgeneráció)
Bibliaiskola: minden hónap 2. hétfıjén
18 órakor

Ifjúsági és fiatal felnıtt órák:
Fiatal felnıttek bibliaórája
Csütörtökön (kéthetente) 19.30 órakor
családoknál
Házaspáros kör: minden hónap 3.
csütörtökén 19.30-tól családoknál
Konfirmált ifjúságnak és a
középiskolás korosztálynak pénteken
18.00 órakor
Konfirmációi elıkészítés:
Pénteken 16.30 órakor

Énekkari próbák:
Pénteken 19.15 órától – gyülekezeti
kórus (alagsori próbateremben)

Minden hónap 1. és 3. szerdáján
de. 10.00 órakor
az alagsori kisteremben
A hittan– és bibliaórákra, ifj. órákra,
énekpróbákra bejárat az alsó udvari
kapun

Erıs vár a mi Istenünk!
Égigérı
A Budahegyvidéki
Evangélikus Gyülekezet lapja
Kiadó: Keczkó Pál lelkész
Bp. 1123 Kék Golyó u. 17.
telefon: 224-0640; 20 8243373

e-mail: pal.keczko@lutheran.hu
Szerkeszti:
Borókay Ferenc, Borókay Réka,
dr. Csonka Géza, Kézdy Pál

http://hegyvidek.lutheran.hu

A kiadvány megjelenését a XII. kerületi Önkormányzat támogatja.
2010. Karácsony

