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In Trinitate Robur
Bismarck jelvénye, a háromlevelő lóhere alatt állt ez a latin nyelvő felirat:
A hármas szövetségben rejlik az erı. A vaskancellárnak egykor az osztrákmagyar, német, olasz szövetség megalkotásával az volt a célja, hogy e három ország számára az addig kialakult hatalmi helyzetet biztosítsa. Úgy vélekedett, egy adott jelre az Északi-tengertıl Szicíliáig, Liechtensteintıl az
erdélyi havasokig minden katona egy emberként áll majd a rendelkezésére.
Elképzelhetetlennek tartotta azt, ami azután 1918-ban mégis bekövetkezett:
A szövetség felbomlott és a szövetkezık porba hullva voltak a gyıztesek
kényének-kedvének kiszolgáltatva. Fülükben immár egy másik latin mondat, a Vae victis! kiáltása csengett. A történelem elszomorító módon bizonyította, hogy az ember alkotta hármas szövetség gyenge és múlandó, még
ha megannyi szurony szavatolja is az erejét.
A jelen kort is át- meg átszövik a megoldást, erıt, stabilitást, növekedést
ígérı szerzıdések és programok, netán az alá sem írt, csak összekacsintással, tenyérbe csapással tetı alá hozott, jogilag követhetetlen szövetségek és
érdek-kapcsolatok. A globális és a lokális pártoskodás, a széthúzás, az
egyet nem értés, a rendetlenség és a békétlenség megszüntetéséhez hosszú
és akadályokkal teli út vezet. Úgy a társadalom összetartásához, mint az
egyéni érdekek fölött álló egyházi közösség, a communio sanctorum megırzéséhez erı kell. Több erı, mint amennyit a dogmák és a dokumentumok, vagy akár a papság által megáldott hatalom és fegyverek biztosítani
tudnak.
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Szentháromság ünnepe és az egyházi esztendıben utána következı, jórészt
nyári vasárnapok ezt a több erıt képviselik és mutatják be. Azt a hármas
szövetséget, amelynek megalkotásán nem ember fáradozott. Milyensége,
útjai ezért érthetetlenek és kikutathatatlanok, erıinek mértéke és mélysége
ezért megmérhetetlen és kiismerhetetlen. Ez az a szövetség, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek egysége, amelyre valóban ráillik a bismarcki jelmondat:
Háromságban az erı.
Megnyilvánul ez az erı a világ teremtésében, fenntartásában és kormányzásában. Megnyilvánul az emberiség megváltásban és megszentelésében.
Megnyilvánul abban, ha kisebb vagy nagyobb közösségek egyetértésre jutnak, rendben és békességben élnek. Ez az erı ad tartást a betegágyon és segít méltónak maradni a halál harcában.
Amikor nyári útjainkon az Apostoli Hitvallás szövegével találkozunk, dobbanjon nagyot a szívünk és örüljünk: a hozzánk három formában is utat találó, legteljesebb törıdés és szeretet akar átölelni minket, hogy megerısödve, megvigasztaltan, egymással és önmagunkkal megbékülve induljunk tovább. Igazat adhatunk az ókori bölcsnek: Nem tudod a forrás eredetét megmagyarázni, de iszol belıle és felüdít.
A Szentháromság vasárnapja utáni ünnepkörben, a szeszélyes, szomjaztató
nyárban hálásan kortyolunk az isteni szeretet forrásvizébıl és erıre kapunk. In Trinitate Robur!
Dr. Bácskai Károly
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Pünkösdkor konfirmáltak áldó igéi:
Hikisch Áron
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük.” Mt 7,12
Hikisch Réka
„Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és
megalapozva.” Ef 3,17
Nagy Karolina
„Meg vagyok gyızıdve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” Fil 1,6
Roszik Bálint
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek
titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök
megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek.” Jn 15,16
Roszik Helga
„Mindenre van erım a Krisztusban, aki megerısít engem.” Fil 4,13
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A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség
2010. április 18-i közgyőlésén elhangzott elnökségi beszámoló összefoglalója
Tisztelt Közgyőlés, kedves Testvérek!
Számomra az esztendı egyik legszebb idıszaka a húsvét és pünkösd közötti
7 hét, a pentacheus idıszaka, amelyben a feltámadott Krisztus és az elsı gyülekezetet alapító Szentlélek munkáját különös erıvel érezhetjük gyülekezetünk
életében és saját életünkben is.
A múlt áprilisi közgyőlés óta nem történt változás a lelkészi feladatok ellátásában: Bencéné Szabó Márta helyettes lelkész testvéremmel és feleségemmel,
Keczkó Szilviával – akik gyülekezetünkben félállású lelkészek – egyetértésben
látjuk el gyülekezeti szolgálatainkat. Szilvia hamarosan kezdıdı szülési szabadsága ideje alatt nem tudja lelkészi szolgálatát ellátni, de annak letelte után
azonban folytatni szeretné gyülekezeti munkáját. Budakeszi leánygyülekezetté
alakuló szórványunk lelkésze, dr. Lacknerné Puskás Sára önállóan látja el Budakeszi és környéke lelkészi feladatait.
Az idei évben is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a gyermek és ifjúsági munkára. Kéthetente szerdánként baba-mama klubot tartunk a legfiatalabbaknak és édesanyjuknak. Hétfınként az idén már 3 csoportnak tartunk hittanórákat: óvodai, alsós- és felsıs általános iskolai tanulóinknak, illetve két általános iskolában is tartunk hittanórát. A vasárnapi gyermekbibliaköröket fiatal,
áldozatos nemlelkészi segítıtársakkal együtt tartjuk. Kiemelkedı feladatunk a
konfirmandusok összegyőjtése, oktatása, és hitben való megerısítésük ünnepe,
a konfirmáció. Sajnos, konfirmandusaink száma az idén alacsonyabb, mint a
korábbi években volt: 2009-ben 9-en voltak, az idén 5 konfirmandusunk van.
A bajor testvérgyülekezetünkkel kialakult jó kapcsolat gyümölcseként ebben
az évben mi látogattunk el Schrobenhausenba 17 tavalyi és idei
konfirmandusunkkal. Reményünk szerint ez az utazás fiataljainknak és vendéglátóinknak kölcsönös épülésére szolgált. Fél évvel ezelıtt, novemberben
tuusulai finn testvérgyülekezetünk meghívására 9 konfirmált fiatal testvéremmel voltam Finnországban. Konfirmációs elıkészítı óráinkat péntekenként
délután tartjuk, ezt követıen pedig a korábbi évek konfirmandusainak és középiskolásoknak tartok bibliaórát.
Gyermekeink, ifjúságunk és a fiatal felnıtt korosztály részére a nyáron is
megtartottuk gyülekezeti táborainkat. Ezen a helyen is köszönetet mondok
nemlelkészi munkatársaimnak, akik a táborok elıkészítésében, szervezésében
és a lebonyolításban igen tevékenyen részt vettek. Minden segítı munkatársamnak köszönetet mondok, közülük kiemelten is Hikisch Zoltánnak és feleségének, dr. Müller Miklósnak és családjának, Bakosné Kenessey Erzsinek, Vö2010. Nyárelı

5

Égigérı

rös Etelkának, Borókay Rékának, Hikisch Gábornak valamint Dobó Lászlónak.
Hétközi alkalmaink minden korosztály illetve minden érdeklıdı testvérünk
részére adnak hitmélyítı vagy tanulási lehetıséget: Minden hónap második
hétfıjének estéjén bibliaiskola sorozatunkban a Biblia könyveit vesszük sorra.
Minden hónap harmadik csütörtök esténjén a fiatal házasok összejövetelén
beszéljük meg lelki és mindennapi kérdéseinket. Kedden este 8 órakor Biczó
Dénes vezetésével imaóráinkat tartjuk. Változatlanul megtartjuk eddigi alkalmainkat is: kedden este fél hétkor már több mint 50 éve dr. Koczor Miklós
testvérünk vezetésével vannak gyülekezeti bibliaóráink, csütörtökön 10 órakor
lelkészeinkkel és dr. Tomcsányi Attila nem lelkészi munkatársunkkal felváltva
tartjuk délelıtti bibliaóráinkat. A mai közgyőlésen is szeretnék köszönetet
mondani több évtizedes, áldozatos szolgálatukért nekik és Kerekes Titusz testvérünknek is, aki egészségi állapota miatt már csak néha tud közöttünk szolgálni. Minden második csütörtök estén felnıtté serdült fiataljaink bibliaóráját tartjuk családoknál, havonta egyszer kerül sor idısödı testvéreink középnemzedéki bibliaórájára.
Ádventi és böjti áhítataink, evangélizációs alkalmaink is hitünk mélyítését
szolgálják. Reméljük, hogy testvéreink közül minél többen élnek ezekkel a
lehetıségekkel. A télen tartott révfülöpi felnıtt és balatonszárszói ifjúsági és
fiatal felnıtt konferenciáinkat évek óta jó programokkal, nagy érdeklıdés mellett tartjuk meg. Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani konferenciáink
szervezıinek, közülük kiemelten a Mihályi családnak.
Keresztyén Értelmiségi Fórumunk elıadásait nemcsak gyülekezeti tagjaink,
hanem másvallású testvéreink is nagy számban hallgatják. Ezek szervezését
elsısorban Mihályi Zoltán és Schulek Ágoston presbitereinknek köszönöm
meg. Zenés áhítatainkat dr. Ecsedi Zsuzsával együtt szervezzük, aki kántori
feladatainak ellátása mellett nagy szakértelemmel és lelkesedéssel menedzseli
ezeket az alkalmakat.
Gyülekezeti munkánkat szervezetten, munkabizottságok keretei között végezzük. Diakóniai, belmissziói, mőszaki, pénzügyi és gazdasági, számvizsgáló
bizottsági, rendezvényszervezıi, külkapcsolati és sok más irányú tevékenységük fontos elemei gyülekezeti életünknek.
Számos rendezvényünk közül kiemelem még a Hikisch Zoltán karnagy vezetésével péntek esténként tartott kóruspróbákat. Az ısszel ünnepeltük a mára
már felnıtté vált ifjúsági énekkarunk fennállásának 20. évfordulóját. Énekkarunk schrobenhauseni bajor testvérgyülekezetünk kettıs jubileumi ünnepségén
is részt vett Schrobenhausenben.
A kerületi Önkormányzat felhívására gondos munkával, 12 testvérünk közremőködésével mi is készítettünk egy szép betlehemi jászlat, amelyik ádventtıl
vízkeresztig volt felállítva a Kék Golyó utca és Istenhegyi út sarkán, gyülekezetünk híveinek és kerületünk lakóinak örömére.
2010. Nyárelı
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Idén is megtartottuk irodalmi délutánunkat Bakosné Kardos Piroska szervezésében, amelyen 16 gyülekezeti tagunk és külsıs hívünk a haza szeretetérıl írt
költeményeket és írásokat adott elı.
Hittanos fiataljainkkal két csapattal az idén is részt vettünk az egyházmegyei
hittanversenyen, ahol felkészültségükkel, tudásukkal 18 csapat között a 3. és 6.
helyen végeztek.
Pénzügyi helyzet: Pénzügyi Bizottságunk március 31-re elkészítette gyülekezetünk 2009. évi zárszámadását és 2010. évi költségvetését, melyeket presbitériumunk a március 24-én tartott ülésén, majd az Egyházmegye közgyőlése is
elfogadott. Pénzügyi évünk – az általános hazai recesszió ellenére – elfogadhatóan zárult, bár kedvezıtlenebb az elızı évinél. Bevételeink elsısorban gyülekezeti tagjaink áldozatkészségének köszönhetı. Az önkéntes egyházfenntartói
hozzájárulás, az adományok és a perselypénz összege 2009-ben 8,9 millió forint volt. Adományaikat hálásan köszönjük minden testvérünknek, aki bármilyen formában hozzájárul gyülekezetünk fenntartásához. Bár gyülekezetünk
önfenntartó, ez az összeg nem elég kiadásaink fedezéséhez. Az összeg az elızı
évinél 4,5%-kal kevesebb volt. Bevételeink további forrása a gyülekezet alagsori termének kiadása rendezvények céljára, valamint az ingatlanaink bérbeadásából befolyt összegek, amelyek közel azonosak voltak az elızı évivel.
Céladományként az idén is jelentıs összeget kaptunk pályázatunkkal a gyülekezeteket támogató XII. kerületi Önkormányzattól.: a 2009-ban tılük kapott
összeg 2 millió forint volt, amely azonos volt az elızı évivel. Ezt az összeget
ezúton is köszönjük az Önkormányzatnak. Bevételeink forrása a személyi jövedelemadó második 1%-ának az összege is. Ez 2007-ben 634 ezer forint volt,
2008-ban pedig 731 ezer forint, 2009-ben azonban csak 563 ezer forint, az elızı évinél 30 %-kal kevesebb. Ezúton is köszönjük a gyülekezetünknek juttatott
1%-os felajánlást. Itt jegyzem meg azonban ismételten, hogy a személyi jövedelemadóból történı 2 x 1%-os felajánlás messze nem pótolja a pénzben történı befizetéseket: a számokból láthatjuk, hogy ez a befizetéseknek mindössze
6%-a, és nem kíván semmiféle anyagi áldozatot sem, csak egy rendelkezı nyilatkozat kitöltését jelenti. Külföldi testvérgyülekezeteinktıl 2009 folyamán
több mint 1 millió forintot kaptunk, amelynek egy része azonban szintén céladomány volt konfirmandusaink finnországi és schrobenhauseni útiköltségének
részbeni fedezésére.
Kiadásaink közül a lelkészek, két irodai alkalmazottunk és kántorunk fizetése 2009-ban 7,2 millió forintot, a közmődíjak 5 millió forintot, a dologi kiadások 2,6 millió forintot, a javítások, tatarozások, karbantartási költségek és a
szükséges beszerzések 3,6 millió forintot tettek ki. Segélyezésre 760 ezer forintot, ifjúságunk táborozási és konferencia költségeire 1,3 millió forintot, a budakeszi gyülekezeti ház felújítására 2 millió forintot fordítottunk. Éves egyenlegünk végül is pozitív volt, 117 ezer forint többlettel zárult.
2010. Nyárelı
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Hazánk élete egyre nehezebbé vált és válik, elsısorban a nemzetnek és lakosainak súlyos lelki és erkölcsi válságát tekintve, másrészt katasztrofális gazdasági helyzete miatt. Ez utóbbi nemcsak híveink életére, hanem az egyházak és
benne evangélikus egyházunk gazdasági és anyagi helyzetére is hatással van. A
lelki és erkölcsi válság enyhítése pedig gyülekezetünk vezetıinek és minden
hitbıl élı tagjának is felelısséget jelent, és többlet feladatokat ad. Jó lenne továbbra is, ha gyülekezetünkben nemcsak békére, testvérekre és barátokra találnánk, hanem átéreznénk, hogy ezt a békét és testvéri együttlétet Jézus Krisztus
evangéliuma és közelsége nyújtja nekünk. Ezért a gyülekezet elsırendő feladata változatlanul az evangélium megszólaltatása, Isten igéjének hirdetése, hallgatása, a szentségekkel való élés, és ezeknek biztosítása. További fontos feladatunk a diakóniai és missziói szolgálat, tehát gyülekezetünk tagjainak és a
gyülekezetünkhöz tartozóknak a megkeresése, számukra tájékoztatás a gyülekezet által nyújtott alkalmakról, és lehetıségeink szerint lelki és anyagi szükségleteiknek a feltárása, és ez utóbbiak enyhítésére szerény anyagi támogatás
nyújtása. Rendkívül fontos a fiatalok és a gyermekek között végzett munka,
amiben – látásunk szerint – ez az év is elıre lépést hozott. Fontos a gyülekezet
befogadó, hívogató jellegének az arculata, ebben az is, hogy egyetlen templomunkba betérı személy se érezze magát egyedül, hanem a gyülekezet szeretete
vegye körül. Az eddigieknél még jobban kell figyelnünk elmaradt híveinkre,
magányosokra és azokra a családokra, akik régebben a gyülekezetünkbe jártak,
most azonban már ritkábban vagy esetleg egyáltalán nem jönnek alkalmainkra.
Szólítsuk meg elmaradt rokonainkat, körleveleink címzettjeit, érdeklıdjünk
elmaradásuk okáról, bíztassuk és bátorítsuk ıket, és ha szükségesnek látjuk,
ajánljuk ıket név szerint lelkészeink figyelmébe, kérve meglátogatásukat.
Köszönjük lelkészeink és minden nemlelkészi munkatársunk szolgálatát és
áldozatvállalását, életükre és további szolgálatukra, valamint gyülekezetünk
minden tagjának életére Isten áldását kérjük!
Keczkó Pál lelkész

Kézdy Pál felügyelı

Segítségnyújtás az árvíz sújtotta családoknak
Az Evangélikus Élet pünkösdi lapszámán keresztül jutott el hozzánk a Dombóvári
Evangélikus Egyházközség beszámolója és segélykérése árvízkárosult híveik megsegítésére. Gyülekezetünk vezetısége az azonnali segítségnyújtás mellett döntött,
ezért a gyülekezet pénztárából 80000 forintotal segítettük a gyülekezetet. A tájékoztatást azért is fontosnak tartjuk, hogy lássák adakozó gyülekezeti híveink, hogy
gyülekezetünket támogató adományaikkal milyen nemes célokhoz járulnak hozzá.

További segítségnyújtáshoz kérjük híveink adományait!
2010. Nyárelı
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Esztergomban és Visegrádon jártunk

Májusi gyülekezeti autóbuszos kirándulásunk az elızı évinek szinte a folytatása volt: tavaly Vácott, Zebegényben és Nagybörzsönyben jártunk, idén pedig
Esztergomba és Visegrádra kirándultunk. Keczkó Pál lelkészünk és Özvegyné
Piroska vezetésével szép idıben, harmincan, jókedvően indultunk útra (és tértünk haza estefelé).
Utunk elsı állomása az Esztergomi Evangélikus Gyülekezet temploma volt,
ahol Klementné Ferenczy Andrea, a gyülekezet lelkésze nagy szeretettel fogadta csoportunkat. Elmondta templomuk és nem nagy létszámú gyülekezetük
történetét, jó ökumenikus kapcsolatukat a római katolikus, református és görög
katolikus testvérekkel, úrvacsorai közösségük örömét a vegyes házasságban
élı hívekkel is, majd áhítattal és kínálással bocsátott utunkra. Innen a Keresztény Múzeumba, majd a Bazilikába mentünk, ahol éppen a monumentális orgona hangjai töltötték be a hatalmas teret. Az egyre szépülı várnak és Melocco
Miklós Szent István szobrának a megtekintése után finom ebédünkrıl Piroska
gondoskodott a katolikus egyetemi kollégium éttermében.
A nemrég újjáépített Mária Valéria hídon áthaladva a párkányi Dunapartról
nagyon szép kilátás nyílt az ısi esztergomi várra és a Bazilikára.
Visegrádon Mátyás király palotáját kerestük fel. Örömmel láttuk, hogy fokozatosan tárják fel, és építik újjá az eddig láthatatlan, takart részeket. Az utóbbi 23 évben Mátyás király fogadótermét, dolgozó- és hálószobáját rekonstruálták,
szép feljáró lépcsıket és liftet is építettek (ez utóbbit nem Mátyás, hanem a 21.
századi látogatók kedvéért…).
Szép kirándulásunkat a Duna felett gyönyörő szivárvány látványa koronázta.
Köszönjük Piroskának és lelkészünknek a szervezés munkáját, és reméljük,
hogy jövıre is szép útra vezetnek minket, ezzel is erısítve gyülekezetünk közösségét. A zsoltáríróval együtt mi is elmondhatjuk: „az Úr szeretetével tele
van a föld” (Zsolt.33,5).
Kézdy Pál
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Beharangozó
Szélrózsa Találkozó Szarvason 2010. július 14-18.
A Szélrózsa Országos Ifjúsági Találkozó egyházunk kétévente megrendezett legnagyobb szabású ifjúsági programja közel kétezer részvevıvel. A
lelki alkalmakon túl (reggeli és esti áhítatok, elıadások, pódiumbeszélgetések) számos koncert, sport- és kulturális programon vehetnek részt az odalátogató fiatalok. Gyülekezeti ifjúságunk az idén nyáron is részt vesz a
Szarvason szervezett rendezvényen Keczkó Pál lelkész és Vörös Eta presbiter vezetésével. A két évvel ezelıtti találkozóhoz hasonlóan a Szélrózsa
vonattal megyünk, amely 2010. július 14-én, 12.45-kor indul a Keleti pályaudvarról, a szállás szervezése még folyamatban van. A részvételi díjak: június 15-ig: 14 év alatt 15 000 Ft, 14 év felett 19 500 Ft, melyben
benne van a részvételi díj, a menettérti vonatjegy, napi három étkezés szerda estétıl vasárnap délig. Gyülekezetünk a szállásdíjon túl támogatásaival
hozzájárul ahhoz, hogy minél többen vehessenek részt a találkozón. Szeretettel várjuk minden konfirmált fiatal jelentkezését!
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Ifjúsági és családos hétvége Balatongyörökön 2010. június 25-27.
A minden évben megrendezett hétvégi összejövetelt idén a Magyarországi
KIE 40 férıhelyes ifjúsági központjában tartjuk.
Költségek:
Felnıtt teljes ellátással:
8.500 Ft/ fı/ 2 éj
Gyermek (3-12) teljes ellátással: 5.000 Ft/ fı/ 2 éj
Gyermek (0-3) teljes ellátással: 1.000 Ft/ fı/ 2 éj
Extra költségek : 650 Ft egyszeri mosatási költség
+ 700 Ft idegenforgalmai adó (18 év felett),
+ vegetáriánus felár 500 Ft/nap

Gyermektábor Nagyvelegen 2010. július 27- augusztus 1.
Idén is várunk szeretettel minden iskoláskorú gyermeket a nyári hittantáborba.
Mi várható a táborban?
Vidám hangulat, jókedv, beszélgetések bibliai témákról, sok-sok játék,
sportolás, kirándulás, csapatversenyek, esti meglepetés elıadások (a résztvevık elıadásában), és még sok közös élmény…
Gyere el Te is, hogy mindennek részese lehess!
Hely: Nagyveleg
Ár: 14.000.- Ft /fı. (Az ár tartalmazza a szállást, a teljes ellátást (napi háromszori étkezés) és az egyéb tábori költségeket.)
Táborvezetı: Hikisch Zoltán és Borókay Rita
Jelentkezési határidı: június 20.
Jelentkezni a szülıi elérhetıség (telefon és e-mail cím) megadásával lehet
Hikisch Zoltánnál a hikischzoli@gmail.com e-mail címen, vagy a 06/702244340-as telefonszámon, illetve a lelkészi hivatalban.
A részvételi díjat a táborban is be lehet fizetni. Részletesebb információt a
jelentkezések beérkezése után kapnak a résztvevık a megadott e-mail címen.
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Kerékpártúra Kárpátalján 2010. augusztus 15-21.
15. Bp. – Záhony – Ungvár – Rát
48 km
16. Rát – Munkács
40 km
17. Munkács – Beregszász
30 km
18. Beregszász – Tiszaújlak – Nagyszılıs – Aklihegy
52 km
19. Aklihegy – Tiszacsécse – Tiszakóród
35 km
20. Tiszakóród – Túristvándi – Szatmárcseke – Tarpa – Márokpapi
38 km
21. Márokpapi – Csaroda – Tákos – Vásárosnamény – Bp.
17 km
Várható költségek:
szállás + egyszeri meleg étkezés:
15-16.000 Ft
utazás (teljesárú menetjegy + kerékpárjegy oda-vissza): 12.700 Ft
esetleges belépık, napi kiadások (becsült összeg):
6-9.000 Ft
Összesen kb.:
34-38.000 Ft
A szállás református missziós központokban, gyülekezeteknél, illetve egy
alkalommal egy turistaháznál lesz. Jelentkezni lehet Hikisch Gábornál a
hikischgabor@gmail.com email címen vagy a +3670 2246758-as telefonszámon.

Munkácsi vár
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával
Budakeszin a gyülekezeti házban
(Fı út 155.): vasárnap és az egyházi ünnepeken 9.30 órakor. (a hónap 3. vasárnapon úrvacsorával)

Bibliaiskola
minden hónap 2. hétfınjén
18:00 órakor

Fiatal házasok köre
minden hónap harmadik csütörtökön
19:30órakor

Baba-mama kör
minden hónap 1. és 3. szerdáján
de. 10.00 órakor

Énekkari próbák:
Pénteken 19.00 órától

Gyermek bibliakör:
Nyári szünet

Bibliaórák:

A hittan– és bibliaórákra, ifj. órákra,
énekpróbákra bejárat az alsó udvari
kapun.

Kedden 18.30 órakor (nyári szünet)
Csütörtökön 10.00 órakor (nyáron is)
Hó elsı csütörtökén 18.00 órakor
(középgeneráció) - nyári szünet

Hittanórák:
Nyári szünet

További, szeptemberben újra
induló alkalmak:
Imaóra: kedden 20.00 órakor
Ifjúsági és fiatal felnıtt órák:
Csütörtökön (kéthetente) 19.30 órakor
fiatal felnıttek bibliaórája családoknál
Pénteken (hetente) 18.00 órakor a konfirmált ifjúságnak és a középiskolás
korosztálynak.

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.
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