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Uram, te voltál  
hajlékunk  
nemzedékről  
nemzedékre.  
Zsoltárok 90, 1/b
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Szeretett Gyülekezet!
Ahogy a címlapból is látják, az őszi 

Hírlevél középpontjában az előttünk 
álló programok állnak – kiemelten  
templomszentlésünk 90. évfordulója 
– hiszen az új iskolai év kezdete, az 
őszi hónapok mindig igen gazdagok 
esményekben.  Azért – kis nosztal-
giával – az immár egyre távolibbnak 
tűnő nyárra is visszatekintünk szavak-
ban és képekben, és két beszélgetést is  
 

olvashatnak egy régi gyülekezeti ta-
gunkkal és egy új munkatárssal. Re-
méljük, hogy a Lélekemelő és az Aján-
ló új gondolatokkal gazdagítja az ol-
vasókat, a Hírekből pedig minden, a 
gyülekezet életében fontos elmúlt, és 
előttünk álló eseményről értesülnek.

Jó olvasást, áldott őszi napokat, he-
teket kívánunk!

  A szerkesztőség

“Mert az Isten nem azért küldte el a 
Fiát a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem hogy üdvözüljön a világ álta-
la.”

Szeptember első napja épp a talentu-
mokról szóló igével kezdődött , de sok 
másikkal folytatódott.
Lehet végig kibekkelni szünettől szü-
netig. Lehet már évekkel korábban a 
nyugdíjazást várni. Nem bonyolult 
képlet: amit nem használunk az el-
sorvad, elvész; a test, a gondolkodás, 

a kapcsolatok...
A rossz munkavégzéssel elvész a lelke-
sedés, ami aztán a lustaság miatt nem 
megy, a kedvünket szegi, majd marad 
az üresség, a semmi.
Csak a naponkénti megtérés, bűnbá-
nat, a hit Isten végtelen kegyelmében 
tehet képessé minden nap újrakezde-
ni.
Akármennyire leharcoltuk magunkat, 
nemcsak mások felé, de magunkra is 
vonatkozik, hogy ne tépjük ki a kon-
kolyt a búza közül. Nem a mi dolgunk 

Ellentétes gondolatok az  
újrakezdésről Jn 3, 17 szellemében

HANGOLÓ

magunkon sem ítélkezni. Az ítélet és 
a bocsánat Istenre tartozik, a bűnbá-
nat miránk.
Vagy másik igével élve, sokszor, ha 
vissza is fordultunk az eke szarvá-
tól, bízhatunk benne, hogy ha Jézus 
mondja nekünk, hogy hetvenszer 
hétszer is bocsássunk meg mások-
nak, mennyivel inkább megbocsát az 
Atya minekünk.

Szóval fogjuk meg azt az ekeszarvat és 
forgassuk ki azt az elásott talentumot 
megint! Lehet, hogy kevesebb lesz a 
kamat, mint lett volna eredetileg, de 
nem kell feladni és ítélkezni.
A jó hír az, hogy amíg nem fújták le a 
meccset, tart a játék. Álljunk vissza a 
pályára megint!

 Komáromi Benedek

A Sass családot és azon belül Sass 
Szilárd testvérünket nem kell különö-
sebben bemutatni olvasóinknak. Szi-
lárd testvérünk azon túl, hogy hűsé-
ges gondnoka filiánknak,  presbiter és 
XI. kerületi önkormányzati képviselő 
is egy személyben. Azt viszont talán 

nem mindenki tudja, hogy a nyár fo-
lyamán Adán egy elismerő oklevelet 
vehetett át. Ennek apropóján készült 
az alábbi riport

– Kedves Szilárd! Mindenekelőtt en-
gedd meg, hogy szívből gratuláljunk 
Neked az adai elismerésért! Hallhat-
nánk a díj hátteréről?

– 2012-ben, javaslatomra Újbuda 
Önkormányzata megalapította  
„A magyar nyelvért” emlékdíj-csalá-
dot öt olyan testvértelepülés támoga-
tására a Kárpát-medencében, ahol a 
tanítási nyelv magyar. Ezek a telepü-
lések Ada, Bene, Kézdiszentlélek, Ma-
rosvásárhely és Nádszeg. A díjat az az 
általános iskolát befejező diák kaphat-

Délvidéki elismerés

BESZÉLGETŐSAROK

Villáminterjú farkasréti gyülekezetünk gondnokával,  
Sass Szilárddal
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ja, aki magyar nyelvből kiválóan tel-
jesített és továbbtanul. A díj indokolt 
esetben megosztható. A díjat a ma-
gyartanárok javaslatára az adott isko-
la tantestülete ítéli oda. A díj összege 
településenként 100.000 Ft.

Miután idén már hatodszor adtuk 
át ezeket a díjakat, az a megtisztelte-
tés ért, hogy a díj kezdeményezéséért 
polgármesteri köszönőlevelet kaptam 
Bilicki Zoltán úrtól, Ada polgármeste-
rétől. A díjat 2018. július 2-án ünnepi 
ülésen vettem át, hét más kitüntetettel 
együtt. 

– Mióta vannak ezek a 
testvértelepülési kapcsolatok? Mi indí-
tott arra, hogy javasold, az önkormány-
zat alapítson egy ilyen emlékdíjat?

– A testvértelepülési kapcsolatok az 
elmúlt évtizedekben alakultak ki, dön-
tően 1990 után. Adával éppen tavaly 
ünnepeltük a 20 éves évfordulót.

2000 karácsonyán, amikor Édes-
anyám 90 évesen meghalt, kezdemé-
nyezésemre alapítottunk egy csalá-
di „A magyar nyelvért” emlékdíjat, 
emlékének megőrzésére és az iskolák 
támogatására, ahol tanított. Ez a két 
falu Felsőszeli és Szerecseny volt. A díj 
12 éves sikertörténete, az átadásokon 
szerzett tapasztalatok alapján készítet-
tem és adtam át a testületnek egy ha-
sonló emlékdíj alapítását tartalmazó 
előterjesztést. Javaslatomat a testület 
minden tagja támogatta.

– Az első díjazottak már túl lehetnek 

az érettségin. Van esetleg tudomásotok, 
hogy hogyan alakul további életútjuk 
ezen tehetségeknek?

– A díjazottak többségével kap-
csolatban vagyok a közösségi médi-
án keresztül, így minden fontos ese-
ményről értesülök, ami velük történik. 
Felsőszeliben, amikor már tizedszer 
adtuk át a díjat, az évzáróra köszön-
tésünkre eljött az előző 10 év minden 
díjazottja és rövid hozzászólásban be-
számoltak életük alakulásáról. Meg-
jegyzem, hogy amikor Édesanyánk 
1933-1943-ig Felsőszeliben tanított, 
akkor az iskola evangélikus iskola volt.

– Megragadhatom az alkalmat arra 
is, hogy első kézből hallhassunk farkas-
réti gyülekezetünk mai helyzetéről és az 
őket foglalkoztató aktuális feladatokról, 
tervekről?

– Miután Újbuda Önkormányza-
tától a református testvérekkel együtt 
kaptunk 3 millió forintot a templom 
felújítására, a közeljövőben megújul 
a fűtési rendszerünk, megoldjuk az 
alagsori gyülekezeti terem szigetelé-
sét és áttérünk az elektromos haran-
gozásra.

– Kedves Szilárd – mint Férfikörünk 
oszlopos és hűséges tagjának is –, szív-
ből köszönöm szavaidat és a beszélge-
tést. Megváltónk további gazdag áldá-
sát és vezetését kívánom életedre, Fele-
ségedre, Családodra és Unokáidra!

 Blázy Árpád

BESZÉLGETŐSAROK BESZÉLGETŐSAROK

Ahol megszűnik minden,  
ami lényegtelen
Villáminterjú Pöröntő Edinával, gyülekezetünk új egyházfijával

– Isten hozott Kelenföldön, kedves 
Edina! Mesélnél egy kicsit az eddigi 
életutadról?

– Nos, mindent lehet rá mondani, 
csak azt nem, hogy egyhangú volt. 
Talán számokban egyszerűbb ezt de-
monstrálni: 35 év alatt – nagyjából 
egyenletes elosztásban – 18 költözés, 
6 település, Budapesten belül 5 kerü-
let; a korán kezdett diákmunkákkal 
együtt nagyjából 30 különböző mun-
kahely. Rengeteg tapasztalat, gyűrő-
dés, próbák golyózápora. Négy kü-
lönböző hitrendszer – egy megtérés 
33 évesen.

– Milyen kihívásokat látsz új feladat-
körödben, az egyházfi szolgálatban?

– Leginkább az időbeosztásban, az 
önszervezésben látok kihívást. A kü-

lönböző emberekkel, csoportokkal 
való együttműködést pedig egy éle-
ten át lehet fejleszteni.

– Mi az, ami teljesen kikapcsol té-
ged, ami feltölt?

– Az erdő. Ott, abban a csendben és 
azokban a neszekben tényleg megszű-
nik minden, ami lényegtelen.

– Ha egyetlen egy könyvet kellene 
ajánlanod, amit mindenképpen olvas-
sak el, mi lenne az?

– Lloyd C. Douglas: És köntösöm-
re sorsot vetettek – egy zseniális ötlet, 
regénybe öltöztetve, korhű történelmi 
színtéren, észrevétlenül növeszti a hi-
tet az ember szívében.

– Milyen tervekkel, álmokkal kezd-
tél bele ebbe az új tanévbe?

– Egy új, immár testhez(lélekhez)
állóbb szakma, hivatás megtalálásá-
ban reménykedem. S abban az erő-
ben, időben, ami a tanuláshoz szük-
séges.

– Köszönöm a beszélgetést, Edina! 
Az Örökkévaló áldja meg szolgálatodat 
gyülekezetünkben és Ő kísérjen Téged 
életed minden napján!

 Gáncs Tamás
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Az idei tábor vezérfonala az  
Apostolok cselekedetei történetei vol-
tak. A napkezdő áhítatok a „cselek” el-
nevezést kapták. Az ott elhangzottakat 
kiscsoportos beszélgetéseken dolgoz-
ták fel a gyerekek egy-egy vezető se-
gítségével. A délutánok kreatív fog-
lalkozásokkal teltek. Szerdán a Velen-
cei-tóhoz utaztunk, ahol áthajóztunk  
Pákozdra és meglátogattuk a törté-

nelmi emlékhelyet. A nagy melegben 
még egy gyors fürdőzésre is sort ke-
rítettünk. Csütörtök délután Benedek 
vezényletével az Ökumenikus Köz-
pont kertjében számháborúztunk és 
métáztunk. Pénteken Tamás úti áldá-
sával vettünk búcsút a tábortól.

 Harmati Bence

Nehéz úgy összefoglalni egy ilyen 
eseménydús tábort, hogy átadjuk az 
egésznek a hangulatát, hiszen annyi 
minden történt, annyi élményben, 
programban volt részünk, hogy az 
ember nehezen tudja leírni az érzése-
it. Mi most mégis megpróbáljuk.

Pest megye egyik kis falujában, 
Csőváron tartottuk idei táborunkat. 
Az első pár napban sok nagyobb cser-
kész segítségével felépítettük a tábor-
helyet. Az építkezés után mindig volt 
időnk beszélgetni, játszani és mind-
ezek mellett fel tudtunk készülni az 

Nyári hittantábor 

Cserkésztábor 2018, Csővár

MONTÁZS MONTÁZS

előttünk álló napokra. A munka köz-
ben nagyon jól összehangolódtunk, 
mindenki kivette a maga részét, nem 
éreztük tehernek, mégis valami hi-
ányzott. Talán a tábor egyik legmeg-
határozóbb pontja az, amikor a KCS-k 
(kis cserkészek) és a többi nagyobb 
cserkész, akik még nem tudtak az 
előkészületekben segíteni, megérke-
zik. Akkor lesz a táborunk igazi tábor. 
A kicsik élvezik a természet nyújtot-
ta lehetőségeket, fantáziájuknak nem 
szabnak határt, teljes odaadással ját-
szanak. A nagyobbak meg a saját kör-
letüket tervezik, hogy vajon hogyan 
lehetne megoldani mindent. Egyszó-
val elindul az élet.

Idén is egy új fiú őrs, a Teknős őrs 
tapasztalhatta meg, hogy milyen bele-
csöppenni egy ilyen nem mindennapi 
erdei közegbe. A beilleszkedés nekik 
mégsem okozott problémát. Úgy jár-
tak-keltek, mintha már odaszülettek 
volna.

A természet idén sem mindig ked-
vezett nekünk, a nagy esőzés megne-
hezítette a programok szervezését, az 
étel beszerzését. A helyiek mégis any-
nyira segítőkészek voltak, hogy alig 
éreztük a hátrányokat. Minden alkal-
mat megragadtunk, amikor nem esett 
(hála Istennek sokszor volt jó idő). 
Volt kézműveskedés, túra, fürdés, fa-
lunap, vurstli, számháború, méta és 
még sorolhatnánk.

Az idei keretmesénk sokszínű volt, 
hiszen minden őrs egy külön témát, 
embert személyesített meg, volt pél-
dául Kodály Zoltán, hercegnők, a ke-
rekasztal lovagjai. A táborpólók elké-
szítése is egy külön program volt, hi-
szen mindenki a saját ízlése, fantáziája 
szerint színezhette ki a mintát.

Idén a már régóta tervezgetett tá-
borkaput is elkészítettük, aminek a 
tetején néhányan még a reggelit is 
el tudták fogyasztani egy magasabb 
perspektívából. A röplabdapályát is 
fel tudtuk állítani, így a szabadidő-
ben is tudtunk kicsit együtt játszani, 
ha pedig labdát nem találtunk, akkor 
egy tolltartó is igazán jó szolgálatot 
tett egy kis zsinórlabdához.

Rengeteg közös élménnyel gazda-
godhattunk a tábor során, és talán 
a nyarunk egyik legmeghatározóbb 
eseményévé vált ez a néhány nap.

 Harmati Eszter
 Zacher Enikő
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LÉLEKEMELŐ KITENKINTŐ

„A szeretet – az elfogadás szabadsá-
gának kifejezése. A szeretet – az elidő-
zés kegyelme és a szorongás elengedé-
se. A szeretet az, ami megnyit és képes-
sé tesz az élet leheletének befogadásá-
ra. Nem passzív, ahogy ezek a képek 
talán sugallják, inkább az örömre való 
nyitottság állapota. A szeretet nem 
csupán jó cselekedet, inkább szemlé-
lődő odafordulás a világhoz, és álta-
lában az emberiséghez, konkrétan az 
emberhez – és Istenhez. Amikor Szent 
Pál az 1Korintus 13-ban a szeretetről 
elmélkedik, határozottan kijelenti, 
hogy a „jó cselekvés” nem elég. Aki 
szeret, az gyönyörködik a másikban, 
nem örül mások kudarcának és nyitott 
az életet és örömöt adó igazság befoga-
dására. A szeretet abban születik meg, 
akit szeretnek. Nem az a lényeg, hogy 
mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő 
szeretett minket, olvassuk János első 
levelében. (1János 4,10). 

… A szeretet lát, ismer és megtart, 
és ami ennél is több: örömmel üdvö-
zöl mindannyiunkat! Örökkévaló gyö-
nyörködés tárgyai vagyunk. És ha ez 
átjárja értelmünket és szívünket, ak-
kor megértjük, mi az egyház lényege, 
és mit kell megmutatnia a világnak. 
Az egyháznak olyan helynek kell len-
nie, ahol időt és teret kapnak az em-
berek – teret az örök szeretettel való 

találkozáshoz; ahol semmit sem kell 
a küszöbön hagyniuk, és ahol szaba-
don kaphatnak és elfogadhatnak, mi-
közben a világ egyre csak követelőzik 
–, hogy adjanak, hogy vegyenek, hogy 
kínáljanak, hogy tegyenek le valami 
különlegeset az asztalra. Ilyen közeg 
az egyház? Olyan hely, ahol az embe-
rek megnyílhatnak az örömre? Ahol 
elengedhetik a szorongató önzést és a 
szabad választáshoz való neurotikus 
ragaszkodást? Mert elengedés nélkül 
nincs öröm.”

ROWAN WILLIAMS:  
Tanítványként az úton. A keresztény 
élet esszenciájáról (Harmat, 2018)

Egyedi Andris vagyok, első és má-
sodik osztályban Márti nénihez jár-
tam hittanórára. Az volt az egyik ked-
venc órám, mert érdekes és vicces volt, 
és Márti néni volt az egyik legkedve-
sebb tanárom.

2016 őszén kiköltöztem Brüsszel-
be, ahol már korábban is éltem három 
évet, mert a papám ott dolgozik. Azóta 
ott járok egy Montessori iskolába. Ez 
nagy változás volt: angolul és franci-
ául zajlik a tanítás, egy régi farmépü-
letben van az iskola, ahol pónikat és 
csirkéket is gondozunk, zöldséget is 
termesztünk, és másképpen tanulunk. 

Az én osztályomban három évfo-
lyam van együtt, három tanárral dol-
gozunk, és általában nem tanórák van-
nak, hanem részben mi döntjük el, 
hogy mit csinálunk aznap. Meg van-
nak adva feladatok, amikből egy nap 
legalább egyet meg kell csinálni. Van-
nak órák is, amikor egy tanár össze-
hív 6-7 gyereket, és akkor mindig va-
lami újat tanulunk. Sok projekt is van, 
amikor egyedül vagy másokkal együtt 
dolgozunk. Mindenki kiválaszthatja, 
hogy miről szeretne projektet csinál-
ni, és ha a tanárok elfogadják, alapos 
kutatómunkát végzünk. Én például az 
elefántokról és az emésztőrendszerről 
csináltam projektet, és ezekből nagyon 

sokat tanultam.
Itt sajnos nincs hittanórám, de ami-

kor Budapesten vagyok, gyakran meg-
látogatom Márti nénit, akivel mindig 
jó beszélgetni. A régi osztálytársaim 
közül is többekkel szoktam találkozni.

Brüsszel, 2018. szeptember 22.

 Egyedi Andris

Ez a kép 2017 szeptemberében, tehát 
egy éve készült. Az iskolában biopiacot 
szerveztünk az ott termesztett zöldsé-
gekből. 

Üzenet Brüsszelből „Szeretet és akarat”
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A történet ismerős: valakit nem 
hívnak meg az újszülött királylány 
keresztelőjére, aki ezért átokkal sújtja 
a gyermeket. Csakhogy George Mac-
Donald meséjében igen különös ez az 
átok és annak következményei: a ki-
rálykisasszony súlytalan lesz, nem hat 
rá a nehézségi erő. Mindez sok mulat-
ságos történéshez is vezet, ám van a 
dolognak egy másik oldala is…

„Soha senki nem bírta megláttatni 
vele a dolgok súlyos oldalát. Amikor az 
édesanyja sírt, ő felkacagott: ‒ Milyen 
fura képet vág a mama! Vizet facsar az 
arcából? Mókás egy anyám van!

Csakhogy mégis hiányzott a ka-
cajából valami. Hogy mi is lett vol-
na az, aligha tudom leírni. Talán 
az a lágy hangszín, amely az öröm 
mulandóságól fakad. Kacagott, de so-
hasem mosolygott.”

Van-e kiút ebből a tulajdonképpen 
igen kellemetlen helyzetből? Sikerül-e 
a királyi papának megtalálni azt, aki 
elveszi az átok erejét? Az eredeti angol 
humorral fűszerezett történet gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt 
letehetetlen, egyben elgondokodtató 
olvasmány.

 BD

George MacDonald:   
A súlytalan királylány  
Encián Kiadó, Budapest, 2018

NÉZEGETŐAJÁNLÓ

George MacDonald (1824–
1905) skót író és prédikátor, a 
fantasy irodalom egyik úttörő-
je. Írásművészete hatott Lewis 
Carrollra és C. S. Lewisra, mind-
ketten a mesterüknek vallották, de 
megihletett számos más híres írót, 
többek között J. R. R. Tolkient és 
G. K. Chestertont is. Meséi ma is 
klasszikusszámba mennek. (Ezek 
közül kettő, A királykisasszony és a 
manó és A királykisasszony és Lóci 
a Harmat Kiadó gondozásában ma-
gyarul is megjelentek.) 

Ifiseink a szigethalmi Emese-parkban

Június 19-én az uppsalai dóm lánykórusa volt a vendégünk
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A hétfői bibliakör veszprémi kirándulása

 NÉZEGETŐ

Bibliaiskola

Orgonaünnepünk idei vendége 
Szabó Balázs orgonaművész volt

Hittantábori foglalkozás

A kismamakör egyik tavaszi alkalma Cserkésztábor csővárTanévzáró családi istentisztelet
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Gyülekezetünk fiatal felnőttei (FIFA) 
és a Kisifi tagjai a tanév zárásaként 
június 2-án Szigethalomra kirándul-
tak, ahol többek között meglátogatták 
az Emese Parkban található középko-
ri múzeumfalut (lásd fénykép).

Június 4-én, hétfőn Blázy Árpádné 
vezetésével gyülekezetünk nyugdíjas 
bibliaórás tagjai egész napos kirán-
duláson vettek részt Veszprémben, 
ahol találkoztak a székesfehérvári 
bibliaórás testvérekkel (lásd fénykép).

Június 15-én, a Középkör évadzá-
ró alkalmán vendégünk volt Gáncs  
Kristóf, az Ökumenikus Segélyszer-
vezet kommunikációs igazgatója, aki 
iraki útjáról tartott előadást, amit 
élénk beszélgetés követett.

Június 17-én tartotta a siófoki gyüle-
kezet idei templomszentelési ünne-
pét, melyen Blázy Árpád a délelőtti 
igehirdetésen túl Kezdő évek Siófokon 
és Kötcsén (1987–1991) címmel tartha-
tott vetített képes visszaemlékezést az 
egykori templomépítő gyülekezetről.

Gyülekezetünk lelkészházaspárja a 
nyár folyamán többször szolgált reg-
geli áhítattal a Duna TV Hajnali gon-
dolatok című műsorában (június 28., 

július 14., 27., augusztus 1., 17. és 25.).

Július 2-9. között, a franciaorszá-
gi Strasbourgban tartott ökumeni-
kus nyári egyetemen Gáncs Tamás 
lelkészünk képviselte egyházunkat.  
A konferencia címe: Fundamentaliz-
mus mint ökumenikus kihívás volt.

Július első vasárnapján került sor egy-
kori hatodévesünk, Czöndör István 
parókusi beiktatására Csőváron. A 
meghitt ünnepségen részt vett István 
egykori mentora, Blázy Árpád és fe-
lesége, valamint több kelenföldi gyü-
lekezeti tagunk is. Áldjad én lelkem az 
Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett 
veled! (Zsolt 103,2)

Augusztus 29-31. között tartotta tanév-
kezdő lelkészkonferenciáját az Észa-
ki Evangélikus Egyházkerület Balaton-
szárszón. A második nap nyitóáhítatát 
Gáncs Tamás lelkészünk tartotta.
  
Szeptember 8-án, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem sziget-
szentmártoni csendeshétvégéjének 
keretében Gáncs Tamás lelkészünk 
tartott reggeli áhítatot.  

E helyről is köszöntjük népes család-
jával együtt gyülekezetünk újabb ha-

Gyülekezetünk életéből

HÍREK, ESEMÉNYEKHÍREK, ESEMÉNYEK

todéves teológusát, Komáromi Be-
nedeket, aki záróvizsgáira Blázy Ár-
pád vezetésével készül fel az idei tan-
évben. Adjatok hálát az Urnak, mert 
örökké tart szeretete (Zsolt 136,1).

Szeptember 1-től Buday Dorka (fél-
állásban) és Oncsik Valéria (óraadó-
ként) vállaltak hitoktatói szolgálatot 
gyülekezetünkben. Korábbi hitokta-
tónk, Vincze Délia szeptember 1-től 
lelkészjelölti évét kezdte el Szegeden.

Szeptember 1-től Pöröntő Edina sze-
mélyében új egyházfi kezdte el szol-
gálatát gyülekezetünkben, aki Száraz 
Szabolcsot váltotta. Köszönjük Sza-
bolcs egy éves hűséges szolgálatát!

Szeptember 1-től Németh Sán-
dor személyében új helyettes kántor 
kezdte meg szolgálatát közösségünk-
ben, aki egy évig helyettesíti Pál Dia-
na kántorunkat, aki felvételt nyert a 
Zürichi Művészeti Főiskola (Zürcher 
Hochschule der Künste) posztgraduá-
lis képzésére.
 
A szeptember 12-ével elkezdődött szer-
dai bibliaiskolai alkalmakon Luther 
Lipcsei vitatételeivel (1519) foglalko-
zunk. Hívjuk-várjuk az érdeklődőket!

A Női kör idei alkalmainak témája Pál 
apostol Római levele lesz.

Szeptember 25-én munkaév-kezdő 
ülést tartott a presbitérium, me-
lyen vendégünk volt Hokker Zsolt 
espereshelyettes, budafoki lelkész, 
aki a nyitó bibliatanulmányt tartotta.

Szeptember 26-án gyülekezetünk adott 
otthont az Iskolalelkészek Országos 
Találkozójának, ahol Gáncs Tamás 
lelkészünk szolgált nyitóáhítattal. 

Negyedszázados hűséges szolgálata 
után szeptember végén búcsúzott el a 
szomszédos református gyülekezeté-
től Takaró Károly ny. tábori püspök. 
A bensőséges ünnepségen személyes 
meghívásra Blázy Árpád képviselte 
gyülekezetünket. Ujjongok és benned 
van örömöm, s magasztalom nevedet, 
ó Felséges (Zsolt 9,3).

Szeptember 28-án Fabiny Tamás 
püspök hivatalába iktatta Fábry  
Györgyöt, egyházkerületünk újravá-
lasztott felügyelőjét a csömöri evangé-
likus templomban. Gyülekezetünket 
Pap Kinga Marjatta másodfelügyelő,  
Gáncs Tamás igazgató lelkész és 
Szepesfalvy Ákos felügyelő képviselte 
az ünnepi istentiszteleten.

Szeptember 28-án tartotta évad-
kezdő alkalmát a lakásifi közös-
sége, ahol már elkezdődött a kö-
zös gondolkodás az idei ádventi jó-
tékonysági vásár előkészületeiről.
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Október első hétvégéjén ünnepli  
sepsiszentgyörgyi testvérgyülekeze-
tünk temploma felszentelésének hu-
szadik évfordulóját. Az ünnepségso-
rozaton Blázy Árpádné igehirdetéssel 
szolgál.

Október 27-én, délután fél 5-től tart-
juk őszi szeretetvendégségünket 
(lásd plakát!).

A reformáció ünnepén, október 31-
én istentiszteleteket tartunk templo-
munkban: fél 11-kor Blázy Árpádné 
szolgálatával, 18 órakor pedig refor-

mátus és baptista testvéreinkkel együtt.  
Az esti alkalmon Kovács Mihály ny. re-
formátus esperes hirdeti az igét.

December 9-én, a fél 11-es istentiszte-
let után tartjuk idei ádventi jótékony-
sági vásárunkat a tanácsteremben a 
kisifi, nagyif és a lakásifi szervezésé-
ben.

December 16-án, a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten lesz a gyermekek ka-
rácsonya, melyre nagy szeretettel hív-
juk és várjuk gyülekezetünk gyerme-
keit és hittanosait szüleikkel együtt.

HÍREK, ESEMÉNYEK ALKALMAINK

Istentiszteletek minden vasárnap, illetve ünnepeinken 8 órakor, 10.30-kor és 
18 órakor Kelenföldön, 9 órakor Farkasréten. Kelenföldön minden délelőtti 
istentisztelet úrvacsorás, Farkasréten a hónap utolsó vasárnapján terítjük meg 
az Úr asztalát. A tanév alatt az esti istentiszteletek vesperás istentiszteletek a 
Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálatával.
Minden hónap első vasárnapján családi istentisztelet 9.30-tól, nagy ünnepeken 
gyermek-istentisztelet a 10.30-as istentisztelettel együtt kezdve.

Heti alkalmak:
Nyugdíjas bibliaóra: kedden 10.00 (Blázy Árpádné, Blázy Árpád,  
Gáncs Tamás, Rezessy Miklós)
Bibliaiskola: szerdán 16.45 (Blázy Árpád)
Konfirmációi oktatás: kedden 16.00 (Blázy Árpádné)
Kis ifi: pénteken 17.00 (Blázy Árpádné és Blázy Árpád)

Nagyifi: csütörtökön 19.00 (Gáncs Tamás)
Énekkari próba: csütörtökön 19.00 (Bence Gábor)
Zenekari próba: szerdán 19.00 (Bence Gábor)
Kántorátus, próba: vasárnap 16.30 (Pap Kinga Marjatta)
Női torna: szerdán 18.30 (Kolba Hajnalka, Bence Zsófi)
Gyermekbibliakör: a hónap első vasárnapját kivéve minden vasárnap 10.30 
(Gybk-vezetők, koordinátor: Ittzés Eszter)
Iskolai hittanórák: Ádám Jenő Ált. Isk.,  Bárdos Lajos Kéttannyelvű Ált 
Isk., Bethlen Gábor Ált. Isk és Újreál Gimn., Bocskai István Ált. Isk., Farkas-
réti Ált. Isk., Gárdonyi Géza Ált. Isk., Teleki Blanka Ált. Isk., Szent Mar-
git Gimn., Szent Imre Gimn. A hét minden munkanapján (Blázy Árpádné, 
Blázy Árpád, Gombkötő Beáta, Buday Dorka, Komáromi Benedek, Oncsik 
Valéria)
Cserkészet: a hét minden munkanapján (őrsvezetők, megbízott csapat pa-
rancsnok: Végh Júlia)

Havi alkalmak:
IFA (Istentiszteleti felolvasók alkalma): minden hónap utolsó péntekjén 
18.30 (Blázy Árpád)
Középkör: minden hónap második péntekjén 19.00 (Gáncs Tamás)
Kismamakör: minden hónap második keddjén 10.00 (Blázy Árpádné)
Női kör: minden hónap harmadik hétfőjén 18.30 (Blázy Árpádné)
Szeniorférfi-kör: megbeszélés szerint (Joób Máté, Schneller István)
FIFA (Fiatal felnőttek alkalma): páratlan hónap első hétfőjén 19.00 (Blázy 
Árpád)
Lakásifi: minden hónap első péntekjén 18.00 (Gáncs Tamás)
FÉK (Férfikör): minden hónap második hétfőjén 19.00 (Blázy Árpád)
Imaközösség: minden hónap első csütörtökjén 19.00 (Győriné Drenyovszky 
Irén)
Apakör: páros hó első hétfőjén 19 órakor (Blázy Árpád)

Egyéb alkalmak:
■  Szeretetvendégség: (Blázy Árpád, Blázy Árpádné)
■  Fiatal házasok köre: negyedévente (Blázy Árpádné)
■  Katechetikai megbeszélés: háromszor a tanévben (Blázy Árpádné)

Alkalmaink
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Vasárnap esténként 6 órakor sze-
retettel várunk mindenkit közös 
éneklésre, imádságra, ahol lelké-
szeink igeszolgálata mellett a Fővá-
rosi Protestáns Kántorátus (alapító 
karnagy Bence Gábor) énekesei se-
gítik az elmélyülést. A Zeneakadé-
mia egyházzene szakos és az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem 
kántor szakos hallgatóinak gyakor-
lati helyeként is működő együttes 
Dobszay László kezdeményezésére 
alakult – 1996 óta a munkaév min-
den vasárnapján megszakítás nélkül 
zajlik a zsoltározó istentiszteletek 
zenei szolgálata. 

Az éneklő gyülekezet megismeri 
mindkét evangélikus énekesköny-
vünk kincseit, a kórus szolgálatán 
keresztül pedig rácsodálkozhatunk 
az egyházi év aktuális üzenetét köz-
vetítő zenék gazdagságára.

Utóirat: Biztos kottaolvasó, bátor 
énekeseket a kórusban is szívesen 
látunk– akár gimnazista kortól! Je-
lentkezés az együttes vezetőjénél: Pap 
Kinga Marjatta kuninga@gmail.com

Énekes imádság  
minden vasárnap este

IMÁDSÁG

KÓRUS

ÉNEKELJ VELÜNK!

NÁLUNK  
MÁR 22 ÉVE

Minden hó első vasárnapján, 
9:30 órakor. 

Online Jézussal 

Szeptember 2.: Lecke (Lk 5, 1-11) 
Október 7.: Engedelmesség (Mt 21, 28-32) 
November 4.: Szolgálat (Mt 25, 14-30) 
December 2.:Türelem  (Lk 13, 6-9) 
Január 6.: Megbocsátás (Mt 18, 21-35) 
Február 3.: Köszönet (Lk 17, 11-19) 
Március 3.: Segítőkészség (Lk 10, 25-37) 
Április 7.: Félelem (Lk 8, 22-25)  
Május 5.: Kérés (Lk 11, 5-13) 

Kelenföldi 
Családi Isten-tisztelet 

2018/19. 

Hívunk-várunk! 
Blázy Árpád és Komáromi Benedek 

■  Sorozatok: ádventben és böjtben (Gáncs Tamás, Blázy Árpád)
■   Hírlevél, szerkesztőségi megbeszélés: négy alkalommal egy évben  

(Gáncs Tamás, Bernhardt Dóra)
■   Kézműves délutánok: ádventben és húsvét előtt Kelenföldön  

(Blázy Árpádné)
■  Kerületi ökumenikus lelkésztalálkozó (Blázy Árpád)
■  Gyülekezeti hétvégék (Blázy Árpádné, Blázy Árpád, Gáncs Tamás)
■   Ádventi jótékonysági vásár: az ádventi időszakban (kisifi, nagyifi, lakásifi, 

Gáncs Tamás)
■   Karácsonyi műsor (Blázy Árpádné, Gombkötő Beáta, Buday Dorka, 

Oncsik Valéria, Komáromi Benedek)
■  Nyári hittantábor (Gombkötő Beáta, Blázy Árpádné, Gáncs Tamás)
■   Kórházi áhítatok (Blázy Árpádné, Blázy Árpád, Gáncs Tamás,  

Rezessy Miklós, Komáromi Benedek)

EZER ÉV ZENÉI
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KONFIRMÁCIÓ 
Szeretettel hívjuk és várjuk 

a konfirmandus korú gyermekeket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    a konfirmációs alkalmakra. 
Időpont: kedd 16.00 óra 

Hely: gyülekezeti terem 
(Magyari István u. 1–3.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jelentkezés: Blázy Márti lelkésznél 

    Elérhetőségek:: 06 20 391 37 11 

 :  marty.blazy@lutheran.hu 

SZERETETVENDÉGSÉG 

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! 

Czenthe Miklós, 
az Evangélikus Országos Levéltár vezetője 

  

 A Szepesség evangélikus hagyományaiból  
  

címmel tart 
vetített képes előadást. 

A kelenföldi evangélikus gyülekezet tanácstermében 
(1114 Bp., Bocskai út 10.) 

2018. október 27-én, szombaton 16.30 órakor: 

„Uram, te voltál hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 90,1b)
ŐSZI GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE, 2018. OKTÓBER 19-21.

Október 19., péntek (helyszín: tanácsterem)
18.00

Nyitóáhítat: Gáncs Tamás
18.30

A jubileum alkalmából készült új gyülekezeti könyv bemutatása
A könyv megalkotói: Bence Judit, Simonné Bencskó Katalin szerkesztők  

és Ecsedi Klára műszaki szerkesztő
A könyvet ismertetik: a szerkesztők

19.00
Kelenföld kilencven – kamarakiállítás a gyülekezet életéből

Rendezte: Schermann Ákos és Harmati Béla László
A kiállítást megnyitja: Ittzés András

19.15
Teaház, a kiállítás megtekintése

Október 20., szombat (találkozó: tanácsterem)
10.00

„A mi templomunk” – gyülekezeti játék 0–90 éves korig
szervezők: Szontagh Tamásné Kotsis Dorottya és Tóth Ferencné Bence Ágnes

19.00 óra
Ünnepi hangverseny

Az est folyamán elhangzik Joseph Haydn C-dúr gordonkaversenye Szontagh
Márton szólójával, az Óraszimfónia második tétele, valamint kórusok 

Felix Mendelssohn és Sulyok Imre műveiből. Szólót énekel Szklenár Roberta.
A gyülekezet kibővített ének- és zenekarát Bence Gábor és Németh Sándor vezényli.

Igét hirdet: Zelenák József esperes (Sepsiszentgyörgy, Erdély)
Liturgus: Blázy Árpádné

Október 21., vasárnap (helyszín: templom, tanácsterem)
10.30

Ünnepi istentisztelet
Igét hirdet: Kondor Péter püspök, Liturgus: Blázy Árpád

12.00
Közös ebéd a tanácsteremben

Ünnepi köszöntőt mond: Kersti Rantasalo (Helsinki, Finnország)
13.30 óra

Az ünnepségsorozat hivatalos lezárása: Szepesfalvy Ákos
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Kelenföldi Evangélikus Hírlevél  
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Evangélikus Egyházközség 
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Fent vagyunk a Facebookon:
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