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„Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De 
mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek”
(János evangéliuma 1,1112)

„Nincsé senki e világon, / Ki tégedet béfogadjon?
Nincsené meleg helyecskéd, / Sem gyengén rengő bölcsőcskéd?

Ó, én szerelmes Jézusom, / Édes megváltó Krisztusom!
Jövel, csinálj csendes ágyat, / Szívemben magadnak házat!”

(406. ének 10. és 12. vers, régi énekeskönyv 316.)

Luther Márton nálunk is közismert karácsonyi éneke nem magyarázza a 
fenti igét a teljes mélységében. Jézust nem csupán „cuki” kisgyermekként 
fogadom be, azaz megvédelmezem. De nem is csak barátomként, akivel 
mindent megbeszélek, prófétaként, akinek tanításait követem, Megváltóként, 
akire életemet rábíztam. Mindez igaz, de még mindig kevés. A világ uraként 
fogadom be, akinek szava felülírja a saját véleményemet, gondolatomat, 
értékrendemet. Ha nem így van, akkor hiába vallom magamat az övének, 
mégis szomorú a végkövetkeztetés: bár hozzám jött, hiszen az övé vagyok, 
mégsem fogadtam be. Ha azonban „leteszem előtte a fegyvert”, hatalmat 
kapok Istentől a teljes megváltozásra, és minden téren Jézushoz kezdek el 
hasonlítani, az idő előrehaladtával egyre jobban.

Fogadjuk be Isten karácsonyi ajándékát, és ha ez már megtörtént, 
örüljünk ennek minden nap újra!

Így kíván áldott Karácsonyt minden kedves olvasónak:

Kéri Tamás lelkipásztor

Áldott, békés karácsonyt és boldog új 
évet kívánunk a gyülekezet minden 
tagjának!

Kéri Tamás lelkipásztor és családja, Kósa 
Márk beosztott lelkész, a presbitérium és 
a szerkesztők



2 Főgondnoki köszöntő

KEDVES TESTVÉREK!

A 2021. év karácsonya előtt az új egyházi év indulásakor az alábbi gon
dolatokkal köszönöm meg az együttes szolgálatot.

Egy olyan évnek értünk a végére, amelynek kezdetén nem gondoltuk, 
hogy mi minden történhet meg velünk. Talán még soha nem volt ilyen fenye
gető a jövőt mutató előrejelzés, mint éppen ebben az évben. Elég volt egy pi
ciny vírus, és azonnal átrendezte mindnyájunk életét, mert egy pillanat alatt 
átéltük, mennyire törékeny és esendő az életünk. A koronavírus járvány nem
csak egyéni életünket, hanem egyházközségünk életét is alaposan átrendez
te. A gyülekezeti alkalmak részleges átalakításával: az online alkalmakkal és 
a honlapunkra feltett igehirdetéseken át tudtuk tartani a kapcsolatot a Testvé
rekkel. Mégis a közös sors, a közös félelem az elszigetelődés ellenére is kö
zelebb hozta egymáshoz a gyülekezet tagjait. Megtapasztalhattuk a 
segítőkészség, az egymás iránti érdeklődés szép példáit. Az év közepére fel
oldották ugyan a megszorító intézkedéseket, de most, karácsony előtt, újra 
szembe kell néznünk azzal, miként szedi áldozatait a járvány. Persze, böl
cselkedhetnénk úgy is: egyszer majd ez a járvány is el fog múlni! De talán az 
is az emberi bölcsesség része, ha Isten iránti hálával tekintünk az elmúlt év
re.

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, 
minden reggel megújul” És a bölcsesség része az is, ha ezt kérdezem: 
Atyám, hogyan találom meg az utat Hozzád?

Azt kérem az új esztendő kapujában Urunktól, hogy adjon nekünk vilá
gosságot, hogy biztos léptekkel indulhassunk a bizonytalan jövőbe, és azt, 
hogy bátran foghassuk meg Urunk kezét, legyen velünk, vezessen minket, és 
takarjon be oltalmazó szeretetével az év minden napján. Az előttünk levő év
ben is szükségünk lesz arra, hogy félelmeinket, szorongásainkat odahelyez
zük Mennyei Atyánk kezébe, és hitünkben megerősödve felfedezzük a közös 
imádság ajándékát. Imádkozzunk Szeretteinkért, egymásért és ezért a terem
tett világért. Higgyük el, minden kérdésünkre és kérésünkre választ kapunk, 
ha megtanulunk várni Isten szavára. Nincs üresség ott, ahol Istenre várnak.

Minden évben kedves kötelességem, hogy köszönetet mondjak mind
azoknak, akik szolgálatot vállaltak és végeztek gyülekezetünk közösségében. 
Hálásak vagyunk azért, hogy egyháztagjaink ebben az évben is hűségesen 
fizették az egyházfenntartói járulékokat, sőt, az elmaradt istentiszteletek pót
lásaként „online perselypénzzel” is támogatták közösségünket.

A hálaadás mellett kívánom, hogy az új évben „minden dolgunk szere
tetben menjen végbe”, és így lehessen gyülekezetünk élete bizonyságtétel az 
Isten szeretetéről.

E gondolatokkal kívánunk minden kedves Testvérünknek Istentől megál
dott karácsonyi ünnepeket, békés újesztendőt!

Holik Attila főgondnok
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“…hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből 
az ő csodálatos világosságára hívott el titeket…” (1Pt 2,9b)

KEDVES TESTVÉREK, KEDVES GYÜLEKEZET!

Hálás szívvel gondolok vissza a mögöttem levő évre, amelyet itt tölthet
tem a gyülekezetben, és ezért Istent dicsőítem és magasztalom! Mondhatni 
már otthonosan mozgok a gyülekezetben és a programokon egy év eltelté
vel, legyen szó bibliaóráról, istentiszteletről, az idősek otthonáról vagy az ifjú
sági alkalmakról. Mindegyikben van valami különleges, amiért mindig várom 
a következő alkalmakat.

Mindig nagy szeretettel voltam és vagyok a gyülekezet iránt, és bármi
lyen feladatot, amelyet küldött Isten a számomra az elmúlt év során, örömmel 
és szolgálatkész szívvel végeztem. Mindezért és a szolgáló társakért nagyon 
hálás vagyok Mennyei Atyánknak!

Hogy mi mindenért hálás a szívem?! Csak hogy néhányat megemlítsek 
így visszatekintve:

A gyermektáborokban gyülekezetünk gyermekeit és a segítőket, az ifitá
bor során pedig az ifjúságot ismerhettem meg még jobban. Ezeken felül szol
gálhattunk néhány ifissel Nyírbátorban, ahol levezényelhettünk egy teljes 
gyermektábort, miközben az ottani gyülekezet nagy szeretettel fogadott ben
nünket.

Mátraházán a gyülekezeti hétvégén is együtt lehettünk és szolgálhat
tunk Kéri Tamás lelkipásztorral, Holik Attila gondok úrral és a többiekkel, és 
úgy érzem, a közös szolgálatok még jobban összekovácsoltak bennünket az 
összetartásban és a szeretetben egyaránt.

A nyár folyamán a csepeli Kékkeresztes csoporttal is együtt lehettem 
egy közös hétvégén, ahol hozzájuk is közelebb kerülhettem, és jobban meg
ismerhettem őket.

A szeretet ünnepe előtt meglátogathattunk néhány gyülekezeti tagot is, 
és nagyon örülök, hogy ezáltal közelebbről, személyesebben is megismerhe
tem gyülekezetünk tagjait!

A lelkészszentelésemre is sor kerülhetett idén – amely elhúzódott a ví
rusidőszak miatt, de nagyon kedves és felejthetetlen emlék a számomra, hi
szen a gyülekezetünkből sokan eljöttek személyesen is vagy szeretettel 
gondoltak rám! A lelkészszentelésen kapott igémet írtam ezen cikk kezdeté
hez, hiszen valóban ez a legnagyobb feladatunk Istenünk szolgálójaként, és 
ez vezérel engem is.
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Ezeken felül hálás vagyok az online bibliaóra működéséért, a hittanórá
kért, mindenért és mindenkiért, és leginkább Urunk Istenünk gondviselő sze
retetéért, amit megtapasztalhatunk most, Karácsony során is, hiszen Jézus 
születésére emlékezhetünk!

Köszönöm neki, hogy ebben a gyülekezetben szolgálatok!

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!

Kósa Márk János lelkipásztor

Vers

ÁDVENTI KÖLTEMÉNY

Hús és vér a templom, Krisztusnak tagjai
Belső együttlétben, köröttünk szárnyai
Alá gyűlve ketten vagy hárman is olykor,
Felröppen Jó Sasunk e parázna korból.

Ünnepelve Embert, ki itt járt egykoron,
Emlékezve Reá, ki Győztes poklokon.
Ne felejtsük: Lelke velünk maradt, jelen
Van drága Teremtőnk köbméternyi helyen.

Hiszen nem hiába várunk ma sem Téged.
Naponta, ha közlöd, nem lep meg ítélet.
Irgalmad ismerve nincs is félnünk mitől.
Kegyelmet, ki kapott, rabláncából kitör.

Országot ébresztesz, birodalmat verve.
Örök rendet védesz: férfit, s nőt teremtve.
Házasságra, népre, nemzetre is nézel,
Telve van a Föld az Úr dicsőségével!

Egy csepeli testvér

Hálás visszatekintés
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NŐI CSENDESNAP
2021. NOVEMBER 6.

Nagyon vártuk, hogy a tervezett csendes napot meg tudjuk tartani gyü
lekezetünkben.

Sajnos a vírushelyzet miatt többek csak utólag tudták a honlapról meg
hallgatni Pótorné Jager Krisztina és Luxné dr. Prehoda Anna szolgálatát.

Mi, akik huszonnégyen jelen voltunk, örültünk a közösségnek és Isten 
világos üzenetének.

A Nyírmeggyesen magyar és énekszakos tanárként dolgozó Krisztina 
arról beszélt, hogy hogyan tanít bennünket a mi Mennyei gazdánk. Mik a 
módszerei: hogyan szólít meg az Igén keresztül, a Szentlélek által, az örö
met, áldást adó napok, nehéz próbák, akár betegségek idején. Hogyan hasz
nálja gyémánttá csiszolásunkhoz családunkat, a hitpéldaképeket, a 
környezetünkben élő nehéz embereket, és nem utolsó sorban gyülekezetün
ket. Személyes példáiból is az a bátorító üzenet ragyogott át: Amit az Úr el
vetett, ki fog kelni. És ha keressük őt, hogy formáljon, tanítottakból egyszer 
mi is tanítók (átadók) leszünk.

Luxné dr. Prehoda Anna, a Budapesten élő, szociológiát tanító egyete
mi tanár bizonyságtételéből két fontos gondolat ragadott meg: Néha Isten 
más utakon vezet, mint azt mi képzeltük, s hogyan válhat ez az út mégis ked
vessé számunkra (milyen titok, ahogy megszeretteti az Ő döntéseit)! Hűsé
gesnek maradni a Teremtőhöz, s vezetését kérni akkor is, amikor már tíz éve 
várakoznak gyermekre, de ez az ajándék még nem lett valóság az életükben.

Hálásak vagyunk a lelki eledelért, s az asztalra tett finom étkekért!

Kéri Tamásné
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FŐGONDNOKI SZÁMVETÉS ÉS KARÁCSONYI KÖSZÖNTÉS

Eljött a presbiterválasztás utáni tizedik év, a számvetés ideje. A tíz esz
tendő igen mozgalmas volt a lelkészcsalád és a gyülekezet életében. Csak 
címszavakban jelzem az elmúlt időszak tevékenységét.

20112012. év

Presbiter és lelkészválasztás – gyülekezetszakadás, lelkészjárandó
ság, nyugdíjjárulék, közüzemi díjtartozások, közüzemi szolgáltatás megszün
tetése, 1,7 M Ft tartozás. Újrakezdés: gyülekezeti – egyházmegyei kölcsön és 
szolgáltatói újszerződések újramegkötése.

20122021. év

Gyülekezeti ház hajópadló csiszolása, nyílászárócserék elvégzése, pin
cei ifjúsági terem rendbetétele, világítási armatúrák és szükség szerint veze
tékek alsófelső szinten történő cseréi, javításai, tető  padlás szinten tartó 
javításainak elvégzése.

Templomunk harangterében kicseréltük a karzatra és a torony felső ré
szébe vezető lépcsőzetet, gerendákat, a feljáró és járófelületeket szükség 
szerint megerősítettük. A harangtartót és a kupolát szinten tartó beruházással 
megjavíttattuk és lefestettük. Sor került a villamos rendszer felülvizsgálatára, 
szinten tartó javításaira, az áramváltók cseréjére.

Új elektromos szintetizátor, elektromos billentyűzet beszerzése mellett 
kicseréltük a hangtechnikai eszközeinket, új erősítőket, mikrofonokat helyez
tünk szolgálatba. A kivetítéshez projektorokat, új vetítővásznakat vásároltunk 
és egy plazma TV került a templomi kivetítéshez, alapítványunk támogatásá
val. Gyülekezeti táboraink és alkalmaink megrendezéséhez sátrakat és sör
padokat szereztük be, melyeket viszünk és használunk alkalmainkon. A 
hivatalban új számítógépek, új operációs rendszer kiépítése mellett új szer
ver, nyomtatók kerültek üzembe. Az internet telepítésével a gyülekezeti ház
ban és a templomban is megteremtettük az online istentisztelet technikai 
feltételeit. A fentiek elősegítik a hitoktatás és hitéletünk szolgálatait.

A parókia egyik szobájában leszakadt mennyezetet helyreállítottuk, 
majd statikai felülvizsgálatot végeztettünk. A törvényi előírásoknak megfelelő
en érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi vizsgálatokat is készíttettünk. 
A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kiépíttettük az új tűzoltó készülékek 
helyét, és a beszerzés után végrehajtatjuk a kötelező ellenőrzéseket és felül
vizsgálatokat.

A gyülekezeti házban és a parókián a víz és csatornarendszer cseréjé
vel új rendszer kiépítése, új burkolások, járólapok és csempék, továbbá új 

Főgondnoki számvetés
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konyhai fürdőszobai eszközök kiépítése, ólomvízvezetékek és eternit az
besztszigetelések, csatornák cseréje kivezető szakasz és udvari kivezető ve
zeték újratelepítése történt meg. A régi cseréjével új vízelvezetők és 
kútgyűrűk kiépítése is megtörtént, a lelkészcsalád költöztetésével.

A gyülekezetben közfoglalkoztatási és közérdekű munkaprogram műkö
dik, akik munkája nagymértékben hozzájárult a gyülekezet sikeres tevékeny
ségéhez.

Pályázatok és egyházmegyei támogatás mellett az udvar új térkő burko
latot kapott, a kaput, a kerítést és a zsalugátereket rendbe tetettük, lefesttet
tük. A lelkészcsaládot másodszor is elköltöztettük, míg a parókia elkorhadt 
hajópadlóit lecseréltettük aljzat földcserével és tartógerenda cserékkel, a fala
kat lefesttettük, az elektromos vezetékeket felülvizsgáltattuk. 

20182020ban megtörtént a gyülekezeti ház felújítása új kazántelepí
téssel, a fűtés és melegvízrendszer kiépítésével kiváltva, de megtartva – al
ternatív üzemeltetési lehetőséggel – a régi berendezéseinket is.

A parókia és a gyülekezeti ház az örökségvédelmi és katasztrófavédel
mi előírások szerint újult meg. Új elektromos hálózat, új villámvédelmi és 
érintésvédelmirendszer is kiépült az emeleti terasz beépítésével, amely a 
kornak és az előírt szabványoknak megfelelő. 2021ben a templom külső fes
tése és szinten tartó beruházása történt meg, többek között a haragtér külső 
fa zsalugátereinek javításával, szükség szerinti cseréjével, továbbá a csator
na és vízelvezetési rendszer elkorrodált elemeinek cseréjével.

Folyamatos műszaki és állag ellenőrzések, munka és tűzvédelmi okta
tás és felülvizsgálat megtartása mellett, a törvényi előírások szigorú betartá
sával végezzük szolgálatunkat, lelkészünkkel történt megállapodásunknak 
megfelelően tisztelettel, hitben, őszintén, becsülettel, a feddhetetlenség meg
tartásával. Megköszönöm, Imre Tibor tiszteletbeli gondnok testvéremnek, 
Bártfai László,Kollár József, Kerekes Tamás, Harza János, Kéri Máté, Szent
györgyi János, Pintér József, Siry Csaba és Wittmann Pál testvéreknek azt a 
szolgálatot és támogatást, amely elősegítette a fejlesztéseket és a gyülekezet 
előrehaladását.
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Az elmúlt tíz év után ez az első olyan karácsonya a gyülekezetnek, ami
kor nincsenek lógó vezetékek, munkagödrök, folyó munkálatok. Befejeződtek 
a gyülekezeti ház és a templom felújítási, állagmegóvási munkái.

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5)

Ez az Ige visszhangzott bennem. Arra jutottam, hogy a gondnoki tisztsé
get csak megfelelő támogatás mellett vállalhatom tovább, mert látom, hogy 
esetenként megfáradok, és várom a testvéri támogatást és segítséget. Sze
retném, ha Isten hívó szava megérintené testvéreinket, akik újat és többet 
tudnának tenni a gyülekezeti szolgálatban, és beállnának a szolgálatba, egy
mást tisztelve Isten dicsőségére szolgálni.

Köszönöm a gyülekezet felém megnyilvánuló bizalmát és szeretetét, 
amit eddig is mindig megtapasztalhattam! Ha az Úr éltet és erőt ad, továbbra 
is szolgálni fogok, de egy kicsit másként. Szükségét érzem, hogy minden 
gyülekezeti tagunkról tudjunk, és lehetőség szerint mindenkit bevonjunk a kö
zösségbe. Több, kisebb közösségre gondolok, akik így jobban tudnak egy
másra figyelni, egymás terhét hordozni és konkrét segítséget nyújtani. 
Kiemelt figyelemre szorulnak az egyedül élő és idős emberek: ne maradjanak 
magukra! Szeretném őket is látogatni. De ezek a jövő tervei. Most készüljünk 
a karácsonyra!

Szeretném az ünnephez kapcsolódó gondolatokkal befejezni és megkö
szönni, hogy a gyülekezeti híradónk oldalain mindezt elmondhattam.

Karácsonykor Isten elküldte szeretetét, emberi testbe öltözve: Megváltót 
adott nekünk, bűnösöknek, hogy üdvösségünk legyen. Ha Jézust hittel elfo
gadjuk, Ő maradandó – örök életre szóló – ajándékunk lesz! Ha szeretjük Is
tent, egymást is szeretni tudjuk. Ez lehet a legnagyobb ajándékunk a másik 
felé. Ajándékozzuk meg egymást szeretettel, türelemmel, jósággal, hűséggel, 
szelídséggel! Belső javakkal. Így lesz igazi karácsonyunk, mely belülről fény
lik, és szívtől szívig parázslik, mint az Atya szeretete, ahogy ránk sugárzik.

Azt kívánom, hogy mindnyájan el tudjuk mondani ezt a kis versbe sze
dett hálaimát:

„Karácsony van szívemben.
Mily’ nagy öröm!
Számomra is megszületett!
Ezt köszönöm.”

Köszönöm – a testvérek nevében is – a segítő, támogató szavakat, ta
nításokat, jó kívánságokat, a hűséges szolgálatot. Isten Gazdag Áldását kívá
nom presbitériumunk és a lelkipásztorok szolgálatára, a gyülekezet további 
életére, szolgálataira, a kis és a nagycsalád életére is!

Áldott karácsonyt és újesztendőt kívánunk!
Holik Attila főgondnok
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Gyülekezeti kirándulás
PILISHEGYSÉG, NAGYKEVÉLY, 2021. NOVEMBER 1.
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1.) 2020. március közepe óta minden vasárnap 10 órától online közvetítést 
is tartunk az istentiszteletről, így a testvérek gyülekezetünk hivatalos Face
bookoldalán (www.facebook.com/bcskre, BudapestCsepelKözponti Refor
mátus Egyházközség), a számítógép képernyői előtt ülve is meghallgathatják 
az igehirdetéseket.
Ajánljuk a testvérek figyelmébe a refcsepel.hu honlapot is, ahonnan már évek 
óta elérhető és meghallgatható a korábbi istentiszteletek hanganyaga, és tá
jékozódhatnak a testvérek a gyülekezet életéről is.
2.) Az október 31i reformációi perselypénzt eljuttattuk a Zsinat részére, 
amellyel a kisvárdai új református templom építéséhez járultunk hozzá.
3.) November 1jén, hétfőn gyülekezetünk kis, de annál lelkesebb csapata 
együtt kirándult a Pilisben: a NagyKevély 534 m magas csúcsát „hódították” 
meg.
4.) November 6án, szombaton 17 órától a Zöldalma Kórus nagy sikerű 
koncertet adott templomunkban. Ezúton is köszönjük szolgálatukat és áldást 
kívánunk életükre!
5.) Ezúton is tudatjuk, hogy Kósa Márk János lelkészszentelésére novem
ber 11én került sor, a Nagyvárad téri református templomban. Az eseményen 
gyülekezetünk több tagja is részt vett. Püspöki kirendelése óta beosztott lel
készként folytatja munkáját.
6.) November 14én, vasárnap Kékkeresztes istentiszteletet tartottunk, me
lyen Ordasi Zoltán testvérünk hirdette Isten Igéjét, és Batta Györgyi kékke
resztes csoporttag osztotta meg velünk Isten általi szabadulása történetét. 
Köszönjük a szolgálatukat és áldást kívánunk a csoport életére!
7.) November 20án, szombaton 10 órától Női csendesnapot tartottunk 
gyülekezeti termünkben, melyen két vendég előadónk előadását is meghall
gathattuk, majd közösen beszélgettünk az elhangzottakról.
8.) November 28án, vasárnap adventi zenés istentisztelet volt, az Egressy 
Béni Református Művészeti Szakgimnázium két tanárának zenei szolgálatá
val.
9.) A Pathmosz Alapítvány idén is támogatta a gyülekezet rászoruló tagjait 
karácsony alkalmából. December 5én, vasárnap az istentisztelet után 17 
család, illetve egyedülálló kapott pénzbeli adományt. Ezúton is köszönjük a 
gyülekezet tagjainak az erre a célra adott felajánlásait!
A Református Szeretetszolgálat is támogatta gyülekezetünk rászorulóit: 23 db 
tartós élelmiszercsomagot oszthattunk ki közöttük.
10.) December 5én, vasárnap 16 órától adventi családi délutánt tartottunk a 
templomban. Az alkalomra rövid műsorral készültek hittanos gyermekeink, 
majd a szokásos csillagkeresésre és kézműveskedésre is sor került.
11.) December 14én, kedden 17,30tól templomunkban tartotta karácsonyi 
ünnepségét a Csepeli Kékkereszt Csoport. Vendégül látták az erzsébeti Csili 
Művelődési Ház Népdalkörét, akik karácsonyi énekekkel készültek. Az alkal
mon áhítattal, imádsággal, közös énekléssel köszönték meg a résztvevők az 
elmúlt évet. Fényképes vetítéssel emlékeztek a csepeli csoport és az ország
ban működő valamennyi csoport elmúlt évtizedeiről. A felvétel megtekinthető 
a gyülekezet Facebookoldalán.
12.) Az Olajág Idősek Otthonának lakói közt december 21én, kedden tartott 
karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet Kéri Tamás lelkipásztor.
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13.) December 21én és 22én, kedden és szerdán 18 órai kezdettel úrva
csoraelőkészítő istentiszteletet tartottunk a gyülekezeti teremben.
14.) December 24én, pénteken 14 órától ünnepkezdő áhítaton vehettünk 
részt, szintén a gyülekezeti teremben.
15.) December 25én és 26án, szombaton és vasárnap, karácsony I. és II. 
napján 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartunk a templomban.
16.) December 31én, pénteken 15 órától egy újfajta közösségi programot 
tartunk: társasjátékozásra várunk minden érdeklődőt az új gyülekezeti terem
be. Ugyanezen a napon 18 órától óévzáró istentiszteleten vehetnek részt a 
testvérek, a gyülekezeti teremben. Közös együttlétünket vacsorával zárjuk – 
aki ezen részt szeretne venni, kérjük, jelezze a lelkészi hivatalban!
17.) 2022. január 1jén, szombaton 10 órakor újévi istentiszteletet tartunk, 
szintén a gyülekezeti teremben.
18.) Az ökumenikus imahétre előreláthatóan 2022. január harmadik hetében 
kerül sor. A pontos időpontot és a helyszíneket hirdetni fogjuk.
19.) A felnőttek számára januárban indulnak a konfirmációelőkészítő alkal
mak. Az időpontokat a jelentkezőkkel együtt közösen fogjuk egyeztetni.
20.) Az elmúlt időszakban megkereszteltük Ordasi Teofil Péter és Kovács 
Hanna Máté Bence és Dorina nevű gyermekeit, Horváth Krisztián és Szűcs 
Tímea Zalán Lajos nevű gyermekét, valamint Balogh Erika Dimitri Amari nevű 
gyermekét.
Az Úr áldja meg a családokat és a gyermekek keresztyén hitben való nevelé
sét!
21.) Az elmúlt időszakban vettünk végső földi búcsút Rajnai Józsefné Rácz 
Margittól (†87), Soltiné Mihali Iréntől (†65), Hézsei Istvántól (†68), André Ist
vánné Barta Margittól (†75) – gyülekezeti tagunktól, Tóth Jánostól (†80), Va
kály Krisztiántól (†46), Hartmann Lászlótól (†65) – akinek családja 
gyülekezetünk tagja, Bogdán Józsefné Gáll Erzsébettől (†92), Berta Istvántól 
(†55), Bende Ferenctől (†89), Szabó Lajosné Maczkó Györgyitől (†71), Budai 
Istvántól (†87), Budai Istvánné Szőke Piroskától (†83), RáczSzékely Lajosné 
Fancsali Rozália Annától (†67), Dr. Wolffartné Horváth Csilla Máriától (†70) 
és özv. Haga Lászlóné Tintér Valériától (†69).
A Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük szeretteik számára – ahogy az Ige 
mondja: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett lelke
ket.”
22.) Az elmúlt négy hónapban pályázati támogatásból lezajlott a templom 
homlokzatának festése és a kapcsolódó állagmegóvási munkák. Ezúton is 
köszönjük Holik Attila főgondnok úrnak a munkálatok összefogását, mindenre 
kiterjedő figyelmét, kitartó és fáradhatatlan munkáját!
23.) Köszönjük a gyülekezeti pénzadományokat, valamint a Pathmosz Ala
pítvány számlájára küldött pénzátutalásokat. Az alapítványok a hozzájuk be
érkezett adományok mértékétől függően is kapják az állami támogatást, ezért 
kérjük – aki teheti –, támogassa alapítványunkat legalább évente egyszer. Az 
alapítvány számlaszáma: OTP 1172100220014933. Köszönjük és kérjük to
vábbra is a céladakozást beosztott lelkészünk számára, hogy fizetését 
hosszú távon biztosítani tudjuk.
24.) Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést a testvéreknek. Szívesen segítünk 
adott témájú keresztyén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. Gyen
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK

gén látó testvéreink kölcsönözhetnek az iratterjesztésből sok kötetes, nagy 
betűvel szedett Újszövetséget. Vásárolható jövő évi bibliaolvasó kalauz, Kál
vin Kalendárium, valamint református falinaptár. Kaphatóak karácsonyi aján
déknak alkalmas könyvek, egyéb olvasnivalók és szép képeslapok is. 
Továbbra is kapható a Zsinat által összeállíttatott új énekeskönyv – 2500 Ft
os bevezető áron –, melyet szeretettel ajánlunk a testvérek figyelmébe.
25.) A templom bejáratánál elhelyezett imaládába továbbra is szeretettel fo
gadjuk az imakéréseket és a hálaadásokat.
26.) Kéri Tamás és Kósa Márk lelkipásztor végzi a gyülekezeti tagok látoga
tását. Aki mielőbb szeretné e látogatást, kérjük, jelezze a lelkészi hivatalban!
27.) A gyülekezeti ház földszintjén található hirdetőtáblára a testvérek elhe
lyezhetik hirdetéseiket.
28.) Egyházunk mobilflottájába továbbra is szeretettel várjuk a testvérek 
csatlakozását. A mobiltelefonelőfizetés igénybevételével kapcsolatos infor
mációkról személyesen, telefonon vagy emailben tudnak érdeklődni elérhe
tőségeinken keresztül.
29.) Gyülekezetünk hosszú távú tervei között szerepel egy óvodától a 12. 
osztályig ívelő iskola indítása. Kérjük az Urat, hogy a tervezett iskolaindítás
hoz összeálljon egy imádkozó és munkára kész csapat, és először is megta
láljuk az óvodaindításra alkalmas helyet.

Hírek

Zárás

Minden alkalmat a járványügyi előírások betartásával tartunk meg.
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A GYÜLEKEZET FOLYÓSZÁMLA SZÁMA:
(Bp.Csepelközponti Ref. E. K.): 1172102620334846 (OTP)
(Pathmosz Alapítvány): 1172100220014933 (OTP)

LELKIGONDOZÓI BESZÉLGETÉS
Időpontot egyeztetni személyesen lehet az alkalmak előtt vagy után,
vagy telefonon (a fenti vezetékes vagy mobil számon)

KÖNYVKÖLCSÖNZÉS
Minden szerdán a bibliaóra előtt és után, 
valamint minden vasárnap istentisztelet után a 

A gyülekezet életével kapcsolatban cikkírók jelentkezését szívesen fogadjuk. 
A jelentkezőket a lelkészi hivatalba várjuk.

„Igazságodat nem rejtem el szívem mélyén, hanem elbeszélem hűsége
det és szabadításodat. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a 

nagy gyülekezet előtt.” (Zsoltárok 40,11)

IMPRESSZUM
Kiadja: BudapestCsepelKözponti Református Egyházközség 

(1211 Budapest, Károli Gáspár u. 13.)
Felelős szerkesztő: Kéri Tamás

Szerkesztők: Macskási Csilla, Kerekes Tamás

HIVATALI IDŐ

Hétfő:  1617 óra között
Szerda: 913 óra között 
Péntek: 911.30 óra között 

Tel.: 0617809383,
Mobil: 06307302129 (Kéri Tamás), 06309109643 (Holik Attila)
Email: keritamas1962@gmail.com, holikattila1963@gmail.com
Honlap: www.refcsepel.hu, www.pathmosz.hu

Gyülekezetünk Facebookoldala: www.facebook.com/bcskre

Minden hó utolsó hetében a szerdai bibliaórán készü
lünk a hónap végi úrvacsorára, nagyobb ünnepek előtt 
– a vírushelyzet elmúltával – szerdán, csütörtökön és 
pénteken is úrvacsoraelőkészítő  istentiszteletet tar
tunk. Az azt követő vasárnap, illetve ünnepnap megte
rítjük az Úr szent asztalát. Az előkészítő bűnbánati 
istentiszteletek 18 órakor kezdődnek.


