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„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső
időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé
tett mindennek, aki által a világot teremtette.”

(Zsid 1,1-3)

G

ary Chapman az egyik legismertebb keresztény író, akinek
megannyi könyve olvasható
magyarul is. Az ő nevéhez fűződik az „öt
szeretetnyelv”. Chapman elmélete szerint
minden embernek van egy vagy két
olyan elsődleges „szeretet csatornája”,
melyeken keresztül sokkal intenzívebben
érzi meg a másik szeretetét. Ennek felismerése és tudatosítása segít abban, hogy
még kifejezőbbek tudjunk lenni párkapcsolatunkban, gyerekünkkel való viszonyunkban. Vannak, akiknek többet jelent
egy őszinte és meghitt ölelés, mint egy
csodálatos ajándék. Van, aki sokkal jobban érzi a másik szeretetét, ha nehéz
feladati között párja mellé lép, és segít,
amiben tud, mintha dicsérő szavakkal
halmozná el. Van, akinek elsősorban arra
van szüksége, hogy házastársa megteremtse az együtt töltött idő meghitt

alkalmát, ahol igazán egymásra koncentrálhatnak.
A ma emberének bizony sok tanulnivalója van, sok tanulnivalója lenne ettől
az amerikai szakembertől. Nemcsak a
családon belül, de tágabb összefüggésekben is. Hiányzik belőlünk az a képesség,
hogy ráérezzünk arra, hogy mire van
szüksége a másik embernek. Szólunk ott,
ahol csendben kellene maradnunk, hallgatunk akkor, mikor őszinte szavakat
várnak tőlünk. Hol túl óvatosak vagyunk, hol pedig annyira érzéketlenek.
S ezek a tapasztalatok még inkább elveszik belőlünk a kezdeményező készséget,
elbizonytalanítanak, bizalmatlanná tesznek. Mekkorát változna a körülöttünk
lévő világ, ha egy kicsit hatékonyabban
tudnánk egymás felé kommunikálni a
szeretetünket, ha nem értenénk félre
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egymást, ha könnyebben ráéreznénk,
mire van szüksége a másiknak.
A Zsidókhoz írt levél szerzője arról
az Istenről beszél levelének elején, „aki
sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz”, és „aki a végső időkben Fia által
szólt hozzánk”. Isten új utat keresett az
emberiség felé, melyen keresztül egyértelműen kifejezésre juttatta érzéseit.
Mennyivel kifejezőbb és érthetőbb Jézus
földi élete, szolgálata, a régi próféciáknál
és isteni üzeneteknél! Mennyivel többet
elárul Istenről az, hogy Fia révén
emberré lesz, közösséget vállal velünk,
mint megannyi kimondott emberi szó!
Mennyi üzenet van belesűrítve a karácsonyi történetbe, amely beszédesebb
könyvek százainál! Isten új módot kere-

sett arra, hogy szeretetét kifejezze. S ha
azt nézzük, mennyi ember lépi át karácsonykor a templomok küszöbét, azt
mondhatjuk: Ő megtalálta azt a nyelvet,
amelyen keresztül nagyon sokan, kicsik
és nagyobbak érzik át az Ő szeretetének
a csodáját. S ez a szeretet hatást gyakorol
az ünnepre, s karácsonykor mintha mindenki egy kicsit többet akarna adni a
benne lévő szeretetből. Ez a szeretet
motivál bennünket is arra, hogy mi is
megtaláljuk az utat a másik szívéhez,
hogy igazi ünnepünk legyen az idei karácsony. Isten adja meg számunkra a szeretet kifejezésének lehetőségét és képességét!

KECZKÓ PÁL

***

Advent első vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
RÓNAY GYÖRGY
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A csodák köre
————————————————————————————————————

Prőhle Henrikné Samarjay Évi néni

————————————————————————————————————

É

letem csodák és imameghallgatások sorozata. Mindezekért
„
reggeli és esti hálaadó imádságban mondok köszönetet Istenemnek,
Megváltómnak, Jézus Krisztusnak”.
Ezzel a mondattal fogadott otthonában Prőhle Henrikné Samarjay Évi
néni.

„Arra vártam – mondta nekem
megérkezésemkor -, hogy együtt gyújtsuk meg az első adventi gyertyát” – el-

énekeltünk egy zsoltárt és már bele is
kezdett a mesébe, egy hosszú, kilencvenöt és fél éves életútról szóló elbeszélésbe.
Évi néni, aki a mai napig tökéletes szellemi frissességnek örvend, nagyon várt
rám, s hogy megkönnyítse feladatomat
összeállított egy listát, élete legfontosabb
és meghatározó csodáiról.

„Ezen csodák köré rendezd a rólam
szóló írásodat” – mondta nekem. S való

igaz, mindaz, mit elmesélt akár csodának
is tűnhet, ha nem vallanánk tiszta meggyőződéssel, hogy az Úristen jótékony
gondoskodó szeretete a legnagyobb
bajban sem hagyja el azt, aki hisz Őbenne. Majdnem egy teljes évszázadnyi élet
az Évi nénié, Isten tenyere által hordozva.
Az első csoda idején tizenkét éves
volt. Egy reggel, ahogyan ránézett az
ágya mellett függő feszületre, hirtelen
megértette a hangot: „Ezt tettem érted,
Te mit tettél értem?” – ez volt gyermeki
megtérésének igaz és döntő pillanata, s

egyben az alapállás, mely minden cselekedetét meghatározta.
A második csoda tizenöt éves korában történt. Egy tavaszi napon, virágzó
barackfa alatt üldögélve merengett a
fiatal lány, azért fohászkodva, hogy bárcsak Prőhle Henrik lehetne a férje. Mint
tudjuk, ez a csoda is beteljesedett.
S a csodák folytatódtak, a nehéz politikai helyzetben, amikor kitelepítés
fenyegette a családot, megtarthatták
pozsonyi otthonukat, noha az édesapának ügyvédi irodáját be kellett zárnia.
Éppígy a gondviselés hatalmának tűnt,
amikor az államosítási parancs után
Prőhle Henrik egy általa korábban pártfogolt fiatalember segítségével Budapesten munkához jutott. Gyárigazgatóból
tervstatisztikus lett egy országos Kefeseprű irodában. Nagy szó volt ez abban
az időben, hiszen így jutott munkához a
családfenntartó. Évi néni ugyanis hiába
beszélt németül, franciául, angolul és
dolgozott vöröskeresztes ápolónőként,
származása miatt nem kapott állást. A
Prőhle házaspár két gyermekkel ezerkilencszáznegyvenkilenctől már Budapesten élt. Bekapcsolódtak a budahegyvidéki
evangélikus
közösség
életébe,
s
Danhauser László lelkész kérésére, Évi
néni „őrállóként” szervezte a gyerekeket
a gyülekezetbe. E tevékenység nemcsak
életre szóló barátságokat hozott a Prőhle
családnak más evangélikus családokkal,
de Évi néni azóta is aktívan részt vesz a
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gyülekezet életében. Amíg csak egészsége
megengedte minden vasárnap ott volt az
istentiszteleten.
S a csodák folytatódtak, az ötvenes
években ismételten elkerülték a kitelepítést, noha tizenkét évig voltak kénytelenek különböző társbérlőkkel együtt élni.
A lakást később, ahogyan az „szokás
volt” leválasztották. Évi néni ma is ebben
a budai otthonban él. A család szűkös
anyagi helyzete is javult, amikor Évi néni
a Chemolimpexnél állást kapott. A legnagyobb meglepetésre, az igazgató csak
a tudást nézte és nem kért életrajzot. Évi
néni ennél a vállalatnál a kezdetekben
mindenes volt, azaz mindent elvállalt,
csak hogy munkája legyen, és hogy
semmiképpen ne kelljen belépnie a pártba. A hetvenes évek végén viszont már ő

képviselte a céget Londonban. Még
nyugdíjazása után is, tizenegy évig dolgozott a külkereskedelmi osztálynál.
Ekkor már otthon ápolta betegeskedő férjét, s annak utolsó kívánságát is
teljesíteni tudta. Prőhle Henrik nem
akart kórházban meghalni, s ez így is
történt. Hiszen a csodák kísérték a közös
életet is.
Mint ahogy csoda az is, hogy Isten
megengedi nekem, hogy meghallgathassam a gyülekezet idős, törékenynek tűnő
tagjait, s elbeszéléseik által megérezhessem azt a hihetetlen erőt és önérzetet,
mely belőlük árad. Mi más lehetne ez,
mint Isten gondviselő szeretete.

BÜKY ANNA

***

ADVENT
Egy angyal szállt az ablakomra le,
nem volt szava, de bennem szólt a hang
halk rezdüléssel, mint a gondolat.
Arca sugárzott mosollyal tele:
Tudod, Advent van! – Úgy! Advent, tudom...
Várod-e a királyt, ki eljövend?
Őt, ki kétezer éve megjelent?
Van helye nálad? – Talán van... Uram,
Láttam már sok-sok jelet és csudát,
Ahogy ünnepek mókuskereke
Csévéli éltem fogyó fonalát,
Hallgattam buzgó emberek szavát...
Üzent és eltűnt a fény követe:
- Fogadd be Őt és éld át a csodát!

2010. szent András havában
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SZÁK-KOCSIS PÁL

KRÓNIKA

VISSZAPILLANTÓ
Legutolsó lapszámunk október 22-én jelent meg. Az azóta történt eseményekről adunk rövid összefoglalót az ÉGIGÉRŐ olvasóinak.
Gyülekezetünk őszi kirándulós hétvégéje
volt Kismaroson október 21-e és 23-a
között több mint ötven résztvevővel,
vidám játékkal, beszélgetéssel és áhítatokkal, melyeket lelkész házaspárunk,
Keczkó Pál és felesége Szilvia tartott.
Október 23-án, az 1956. évi magyar
forradalom és szabadságharc évfordulójának az ünnepén gyülekezetünk nevében
Keczkó Pál koszorúzta meg a Gesztenyés
kertben lévő emlékművet.
Október 30-án, vasárnap este elhunyt
szeretteinkre és híveinkre emlékező istentiszteleten vettünk részt templomunkban.
A reformáció emlékünnepén, október
31-én a református testvérekkel közös
istentiszteleten
vettünk
részt
a
Budahegyvidéki Református Gyülekezet
Böszörményi úti templomában, ahol
Bencéné Szabó Márta lelkészünk volt az
igehirdető.
Családi napot rendezett a Hegyvidéki
Önkormányzat november 19-én, melyet
a XII. kerületi egyházak és a MOM Kulturális Központ szervezett felújított épületében, melynek Budahegyvidéki Evan-

gélikus Gyülekezetünk is aktív résztvevője volt. Több más program között délelőtt négy egyház püspöke, közöttük dr.
Fabiny Tamás evangélikus püspökünk
folytatott érdekes pódiumbeszélgetést a
család témájáról. Délután családi vetélkedőt láthattunk, amelyet gyülekezetünk
lelkésze, Keczkó Pál és presbitere, Binder
István szervezett és vezetett. A Gyülekezetek műsora keretében Hikisch Zoltán
karnagyunk vezetésével hallhattuk gyülekezetünk ének- és zenekarának szép műsorát. Nagyon felemelő és megható volt
hallgatnunk
a
vakok
Batthyány
Strattmann László Római Katolikus
Gyermekotthonának műsorát is.
Keresztyén Értelmiségi Fórumunk októberi alkalmán az egyházi könnyűzenéről
Sillye Jenő és Győri János Sámuel előadását és bemutatóját hallhattuk.
Kerti és takarítási napunkon november
5-én mintegy 25 felnőtt testvérünk 15
gyermek társaságában vett részt, akik jó
kedvvel csinosították és takarították
templomunk kertjét és belső helyiségeit,
majd közös ebéddel fejezték be a délelőttöt.
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Orgonahangversenyen november 20-án
Varga Petra orgonaművész vendégünk
avatott átéléssel játszotta Bach és Liszt
műveit templomunk orgonáján, nagy
örömöt szerezve barátaiból és gyülekezetünk tagjaiból álló hallgatóságának; áhítattal Keczkó Szilvia lelkészünk szolgált.

Zenés istentiszteleteinket szeptember óta
minden hónap harmadik vasárnapján
negyed 12 órai kezdettel tartottuk (és
tartjuk), melyeken az igehirdetés mellett
hagyományostól eltérő, könnyűzenei
hangszerelésű énekek is elhangzanak.
Összeállította: KÉZDY PÁL

***

Tisztségviselői választások

E

vangélikus egyházunkban 2012ben a hat évre választott világi
tisztségviselők és esperesek megbízatása lejár, és ezért új választásokra
kerül sor. Ennek megfelelően Budahegyvidéki Egyházközségünkben is új
presbitériumot, felügyelőt, másodfelügyelőket, gondnokot, jegyzőt, pénzügyi
bizottságot és számvizsgáló bizottságot
kell választanunk. Jelöléseket kell tennünk egyházmegyei közgyűlési küldöttre, a Budai Egyházmegye esperesének,
felügyelőjének és az országos felügyelőnek a személyére is. A jelöléseket Jelölőbizottság végzi és javasolja a Gyülekezet
közgyűlésének. A választási előkészületek
során az október 9-én tartott gyülekezeti
közgyűlésünkön már megerősítettük a
2006-ban megválasztott Jelölőbizottságunk tagjait, akik az alábbi testvéreink:
Dr. Müller Miklós mérnök, egyetemi tanár, Hikisch Gábor épületgépész
mérnök, Ruttkay János villamosmérnök,
dr. Vezekényi Ursula legfelsőbb bírósági
bíró és Vörös Etelka optikus.
A Jelölőbizottság az elkövetkező hetekben végzi el munkáját. Gyülekezetünk
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tagjaitól javaslatokat kérnek a felsorolt
tisztségviselők személyére, és egyenként
megkérdezik az eddig tisztséget viselőket, hogy jelölésük és megválasztásuk
esetén a továbbiakban is vállalni tudják-e
eddigi megbízatásukat vagy esetleg más
feladat elvégzését. A Bizottság 2012
januárjában véglegesíti a gyülekezeti
jelölőlistát, amelyet ezután közzéteszünk.
Terveink szerint 2012. február 26án tartjuk gyülekezeti választó közgyűlésünket, amelyen megválasztásra kerülnek
új presbitériumunk tagjai, új tisztségviselőink és a felsőbb egyházi szervezetekbe
ajánlott jelöltjeink, majd ennek eredményessége esetén március 25-én lesz új
tisztikarunk és presbitériumunk ünnepélyes eskütétele és beiktatása.
Azt reméljük, hogy a jelölések és választások rendben és szeretetben történnek, amelyekhez Jelölőbizottságunknak
és Gyülekezetünk minden tagjának bölcsességet és Isten áldását kívánjuk.

KECZKÓ PÁL lelkész
és KÉZDY PÁL felügyelő

Egyházfenntartói járulékok kérése

G

yülekezetünk
fenntartásának
legfontosabb anyagi forrása
híveink adománya: a gyülekezeti irodában befizetett vagy számlánkra
átutalt vagy csekken feladott egyházfenntartói hozzájárulás és a perselypénz. Ezek
nélkül gyülekezetünk nem tudná ellátni
feladatait; lelkészeink, két munkatársunk
és kántorunk részére nem tudnánk fizetést adni, gyülekezetünk nem lenne „működőképes”, nem tudnánk kifizetni a
közüzemi díjakat, karbantartani templomunkat és gyülekezeti épületünket. Gyülekezetünk tagjainak befizetései teszik
lehetővé azt is, hogy nehezebb sorsú
testvéreinken segíthessünk, ifjúságunk
táborozásait és konferenciáit támogatni
tudjuk, hogy gyülekezeti hírlevelünk
rendszeresen megjelenhessen és híveinkhez eljuttassuk, és számos egyéb kiadásunkat is fedezhessük.
Október végéig az éves költségvetésünkben tervezett egyházfenntartói járulékoknak mindössze 59 %-a érkezett
gyülekezetünk számlájára, ami gyülekezetünk fenntartásához kevésnek bizonyul. Ezért nyomatékosan kérjük elsősorban azoknak a híveinknek az adományát, akik ebben az évben még nem

fizettek egyházfenntartói járulékot vagy
név szerint kimutatható adományt.
Gyülekezetünk nem részesül állami
vagy közegyházi forrásból. Híveink
adományait az alapítványunkra befolyó
1 %-os felajánlások, a XII. kerületi Önkormányzat céladományai és a bérleményeink kiadásából befolyó összegek egészítik ki. Legnagyobb bevételi forrásunkat azonban híveink adományai jelentik,
amelyek gyülekezetünk pénzügyi stabilitását biztosítják.
Híveink eddigi önkéntes adományait hálás szeretettel köszönjük, és kérjük
további anyagi segítségünket ahhoz,
hogy gyülekezetünkben fennakadás nélkül folyhasson lelkészeink és nem lelkészi
munkatársaink munkája. Ezen a helyen
szeretnénk megköszönni híveinknek
evangélikus egyházunk, valamint a gyülekezetünk alapítványa részére tett, személyi jövedelemadójuk 1 + 1 %-ára
vonatkozó rendelkezését is, melyeket az
adóév végéhez közel a továbbiakban is
változatlanul kérünk.

KÉZDY PÁL

felügyelő

Az SZJA egyik felajánlható 1%-át köszönettel fogadjuk a
Budahegyvidéki Evangélikus Templomépítési Alapítvány részére,
melynek adószáma: 18077397-1-43
a másikat pedig a Magyarországi Evangélikus Egyháznak,
melynek technikai száma: 0035
Bankszámlaszámunk: OTP 11712004 - 22458078
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Advent 2011
Autók vonszolják magukat szerte a szürke hideg utak hátán,
halálos füstöt lehelnek; sok üres szemű alvilági sárkány.
Fázó, szomorú arcú emberek araszolnak, s néznek a földre,
állatokat hívnak, visznek, ölelnek, lelkükben embereket ölve.
Jöjj szent Testvér, rázd fel alélt testünket!
Várunk, hozz szabadítást rab lelkünknek!
Hiába szellemi forgácsot enni, hallgatni fülrepesztő zenét,
a hiány ettől nem fog betelni, csak elnyomja lelkünk éhérzetét,
identitás-vesztett emberek monoton dalokat recitálnak,
tükre a tombolás a manhattani street-boys állati ritmusának.
Jöjj szent Testvér, gyógyítsd süket fülünket!
Várunk, hozz megváltást bús életünknek!
Válság szorongatta vékony lelkünk vihartépte magányos madár,
üres a szív, nincs benne jó, sem semmi, sikoltón üres a hiány.
Az égi egység elemekre robbant törmelék pora lepte el...
Valaki jöjjön, szedje össze, s mint régész a sok részt rakja újra fel!
Jöjj szent Testvér, tedd nyitottá szíveinket!
Várunk, tarts meg magad mellett bennünket!
Jöjjön Valaki, mert lábunk erőtlen, s nem tudjuk, merre tart utunk,
melyen valaha ebből a hamis életvízióból kijuthatunk,
elvesztettük a pontot festett illúzió-létünk börtönfalán,
amely hályogos szemünk égre néző kulcslyuka lehetne talán...
Jöjj szent Testvér, nyisd alvó szemeinket!
Várunk, adj üdvöt gyarló lelkeinknek!
Keltsd fel s erősítsd meg álomban élő fonnyadt szívünkben a vágyat,
a teljesség eljövetelének reményét, aki Te magad vagy,
ó töltsd be szívünket, hozz boldog szeretet-meleget,
mert elviselhetetlenül hosszú ez az érték-sivatagbeli ádvent...

2011. november 27.
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SZÁK-KOCSIS PÁL

Kazuális adatok 2011-ben
„Az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van,
és igazsága még az unokáikkal is” Zsolt 103,17
A keresztség szentségében részesültek:
Heigl Cecília, Székely Zsombor, Lukács Máté, Fazekas Laura Viktória, Ördög Laura,
Machács Nóra, Virágh Hanga, Varga Dorottya, Zalaba Gábor, Molnár Kende,
Turcsik Zsófia, Benedek Noel, Bakos Boldizsár, Alabér Nándor Bálint

Jézus mondja: "Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,” Mt 10,32
Konfirmáltak:
Farkas Katalin, Huszák Paula, Pintér Kristóf, Szathmáry Dorottya
Felnőtt: Hoffer Tamás, Molnár Lászlóné szül: Csizmazia Mária.

Jézus mondja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek
az én nevemben: ott vagyok közöttük.” Mt 18,20
Házasságukra áldást kértek:
Mélykúti Eszter és Szabó István, Nagy Ágnes és Szilágyi Ákos.

„Nincsen üdvösség senki másban,
mert nem is adatott az embereknek
az ég alatt más név, amely által
üdvözülhetnénk.” ApCsel 4,12
Utolsó földi útjukra kísértük:
Vozárik Gyula, Fröhlich József, Pajcsics Józsefné sz. Baranyai Irma, Szalay József,
Győrfy Józsefné sz. Eigemann Katalin, Kovács Bertalanné sz. Resch Anna Mária,
Jakabfi Györgyné sz. Sümegi Eszter, Dr. Késmárky Ernőné sz. Mostbacher Piroska,
Bohuczky Jánosné sz. Nagy Mária Magdolna, Kis Istvánné sz. Rajnai Irén, Dibás
Józsefné sz. Losonczy Éva, Farkas Jánosné sz. Fábián Piroska, Babos Lajosné sz.
Kómis Judit, Dr. Papp Miklósné sz. Novák Magdolna, Lengyel Zoltánné sz. Fülöp
Klára, özv. Fanta Lászlóné sz. Fái Alice, Kiss Irén, Németh Béla, Kassai Lajosné sz.
Marth Ilona, Györené Lókai Éva, Schulek Ágoston.
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Erdélyi Csaba

Szamár
Te megláttad az Úr angyalát,
kit próféta-gazdád
észre nem vett;
Mikor a Betlehemi Gyermek
erre a fagyott földre érkezett,
te leheltél rá meleget;
s mikor gyilkos hadak
ellene indultanak,
Te vitted az üldözötteket…
Kicsi és szürke vagy,
sokan csak mosolyognak rajtad.
ám kicsik, szegények fejedelme,
az Élet Fejedelme
a Te hátadon vonult be
Jeruzsálembe.

/1997. január/

Tiroli reggel
Sötét és ködös volt a reggel.
Reménytelennek látszott,
hogy ma még
kiderülne az ég.
Aztán a köd váratlan semmivé foszlott,
s a tiroli táj előragyogott:
fényben fürdő hatalmas hegyek
karnyújtásnyira megjelentek.
Bárcsak a nap bennünk is felragyogna,
lelkünk homálya szertefoszolna,
áthatna minket fény és meleg,
s döbbenten pillantanánk meg
karnyújtásnyira lévő, sohasem sejtett lehetőségeket
s felfognánk: láthatatlanok
és láthatók határán
csupán múlékony ködfátyol lebeg!

/Tirol, 2002. szeptember/
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Gyülekezeti alkalmak, decembertől március végéig

December

Hó

Nap

Időpont

Esemény

17.

szombat

17:00

Gyülekezeti szeretetvendégség és
gyermek bábos délután

24.

szombat

17:00

KARÁCSONY ESTE, istentisztelet

25.

vasárnap

10:00

KARÁCSONY ÜNNEPE, istentisztelet

26.

hétfő

10:00

KARÁCSONY ÜNNEPE, istentisztelet

31.

szombat

18:00

Óév esti istentisztelet

Január

2012
1.

vasárnap

10:00

ÚJÉV NAPJA, istentisztelet

6.

péntek

18:00

VÍZKERESZT, istentisztelet

15.-22.

vasárnaptól
vasárnapig

este

23.

hétfő

18:30

Február

10.-12.

Keresztyén Értelmiségi Fórum

péntek – vasárnap

fiatal családok találkozója Balatonszárszón

19.

vasárnap

18:00

zenés áhítat

21.

kedd

18:00

böjti igehirdetés 1.

26.

vasárnap

11:15

gyülekezeti tisztségviselő választó
közgyűlés

26.

vasárnap

17:00

irodalmi délután

27.

hétfő

18:30

Keresztyén Értelmiségi Fórum

1.

csütörtök

18:00

böjti igehirdetés 2.

9-11.
Március

egyetemes imahét

péntek – vasárnap

24.

szombat

25.

vasárnap

26.

hétfő

gyülekezeti csendesnapok Révfülöpön

9:00–
kerti és takarítási munkanap
13:00
istentisztelet és közgyűlés,
11:15
az új presbitérium beiktatása
18:30

Keresztyén Értelmiségi Fórum

A munkarend nem tartalmazza a rendszeres heti és kétheti alkalmakat,
melyek az utolsó oldalon olvashatók
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Állandó gyülekezeti alkalmaink
Istentiszteletek:
Vasárnap 10.00 órakor úrvacsorával

Házaspáros kör: minden hónap 3. csütörtökén 19.30-tól családoknál

Családi istentisztelet
a hónap első vasárnapján 11.15-kor

Konfirmált ifjúságnak és a középiskolás
korosztálynak pénteken 18.00 órakor

Zenés istentisztelet
a hónap harmadik vasárnapján 11.15-kor

Konfirmációi előkészítés:
Előre egyeztetett időpontban.

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

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

Imaóra: vasárnap 9.15 órakor
Gyermek bibliakör:
Vasárnap, az istentisztelettel párhuzamosan
(Budakeszin is)
Bibliaórák:
Kedden 18.00 órakor (gyülekezeti)
Csütörtökön 10.00 órakor (gyülekezeti)
Hó első csütörtökén 18.00 órakor
(középgeneráció)
Bibliaiskola: minden hónap 2. hétfőjén 18
órakor
Ifjúsági és fiatal felnőtt órák:
Fiatal felnőttek bibliaórája csütörtökön (kéthetente) 19.30 órakor családoknál

Hittanórák:

Gyülekezeti központ

Hétfőn 16.30 órakor óvodások és kisiskolások részére több csoportban.

Zugligeti Ált. Iskola

Kedd 14.00 órakor – 3–6. o. 401.

Pannónia Sacra Katolikus Ált. Iskola
Hétfő 11.00 órakor – 4. o.
Hétfő 12.05 órakor – 2. o.

ELTE Gyakorló Ált. Iskola

Hétfő 13.15 órakor – 1–2. o.

Jókai Mór Ált. Iskola

Csütörtök 14.05 órakor – 1–3. oszt.
Baba-mama kör:
Minden hónap 2. és 4. szerdáján de. 10.00
órakor az alagsori kisteremben

A hittan- és bibliaórákra, ifj. órákra, énekpróbákra bejárat az alsó udvari kapun.
Erős vár a mi Istenünk!

Égigérő

A Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lapja
Kiadó: Keczkó Pál lelkész
1123 Bp., Kék Golyó u. 17.
telefon: 224-0640; 20 824-3373 e-mail: pal.keczko@lutheran.hu
Olvasói észrevételeket szeretettel várunk: annabuky@hotmail.com
Szerkeszti: Borókay Ferenc, Borókay Réka, Büky Anna, Kézdy Pál
Weboldal: http://hegyvidek.lutheran.hu
Tördelés és nyomdai kivitelezés: Rózsa Gábor Nyomdája
A kiadvány megjelenését a XII. Kerületi Önkormányzat támogatja
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