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Áldott Húsvétot kívánunk  
minden kedves olvasónknak!
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Szeretsz-e engem?Szeretett gyülekezet!
„Ím, csendben szívemre teszed,
Jézus átszegezett kezed. 
És tőlem is megkérdezed:
Ó, mondd, szeretsz-e engemet?

Szent szemed mélyen néz belém,
És tudom, nem lát semmi mást,
Csak hűtlenséget, tagadást.
Mégis, mégis – szeretlek én!

Te újat akarsz most velem:
Új utat, új szolgálatot,
Mert újjá tesz bocsánatod:
Új élet vár, új kegyelem.” 

Túrmezei Erzsébet

Jézus Péterhez intézett kérdése 
nehéz kérdés. Nem véletlenül szüle-
tett számos vers, műalkotás arról a 
bizonyos tibériás-tengeri jelenetről, 
amiről János evangélista olyan meg-
rendítően ír. A tanítványok átélik a 
veszteséget, Jézust keresztre feszítet-
ték, nincs tovább. Csalódtak benne, 
hiszen azt hitték, hogy „ő fogja meg-
váltani Izráelt”. Csalódottságukat mi 
sem demonstrálja jobban, mint az, 
hogy azonnali hatállyal felmondanak 
Mesterüknek, visszamennek hálóik-
hoz, előző életükhöz; mintha csak egy 
kilengés, egy mellékvágány lett vol-
na a Jézussal eltöltött időszak. Ekkor 
hangzik a kérdés: „Simon, Jóna fia, 
szeretsz-e engem?” Nem Pétert, nem 
a Kősziklát kérdezi, akivel Jézusnak 
olyan nagy tervei voltak, hanem az Őt 
„eláruló”, Őt megtagadó Pétert készte-

ti gyónásra. Nem rója fel neki árulá-
sát, hanem különleges feladattal bízza 
meg: „Őrizd az én juhaimat!” Azóta is 
ez minden tanítvány feladata, külde-
tése: Vigyázni egymásra! Félretenni a 
gyilkos káini indulatot (nem vagyok 
őrizője az én testvéremnek), és eleget 
tenni a jézusi kérésnek és küldésnek. 
A Feltámadott Krisztus ma is megke-
resi kételkedő tanítványait, hogy hitre 
vezesse őket és felkészítse őket, min-
ket az életre szóló feladatra: őrizni, vi-
gyázni egymásra. Egyszerű, megren-
dítő, esdeklő kérdése ma neked is szól: 
„Szeretsz-e engem?”

Adja Isten, hogy tudjunk olyan alá-
zattal és rácsodálkozva, magunkat át-
adva válaszolni, mint egykor Péter tet-
te: „Igen, Uram! Te tudod, hogy sze-
retlek Téged!”

  Blázy Árpádné

Lépkedünk a böjti úton: a húsvéti fény irányába. Visszatekintünk és előrete-
kintünk egyszerre: ádvent és karácsony, imahét és farsang, hétköznapi találko-
zások és gyülekezeti hétvége, külföldi vendégek és gyülekezeti szolgálattevők, 
Kelenföld anno és hittanverseny 2019. És a sok-sok meglepetés, ami vár ránk 
húsvét után... Oly sok imádság elhangzott az idei böjti időszakban is. Magány-
ban és csendben, közösségben és hangosan is. Kívánjuk, hogy nagyheti-húsvéti 
imánk is érjenek az Égig!  

a szerkesztőség

HANGOLÓ HANGOLÓ

Dsida Jenő  
Nagypénteki ima Szabadság miatt...

Uram, csúfoltak,
Kínoztak Téged
Aki szerettél
Minden szenvedőt.
Szegekkel vert a
Világ keresztre,
Aki mindig csak
Vigasztaltad őt.
Mi jót is tettem
Én a világnak,
Sok-sok napomon?
Csúfolnak?
Kínoznak?
Szegeznek engem?
Mért panaszkodom?
Uram, bocsáss meg!
Haragban égni
Nincs okom;
Egyebet kérni
Nincs jogom;
Uram, csak áldlak,
Nem panaszkodom.

1924. április 18.

…zárva – olvassuk bosszúsan a felkeresett 
bolt ajtaja előtt. Persze. Elfelejtkeztünk az 
ünnepnapról, nem néztünk utána az inter-
neten, sehol nem volt kiírva. És megállít 
egy cetli és új életre kel a gondolatainkban.
Miért így fejeződik be? Ahol szabadság 
van, lebontanak egy falat, kinyitnak egy 
kaput. Aki szabad, az befogad és elfogad. 
Ha valaki szabad, akkor elérhető.
Kizárom magam a mából, bezárom az aj-
tómat, bedugaszolom a fülemet, eltakarom 
a szememet, elfordulok tőle.
Szabad vagyok? Hiszen menekülök.
…
Nyitva van. Gyere be! 
Nézlek. Hallgatlak.
Látsz engem. Engedem, hogy láss.
Mindenkié lett, mégsem vesztette el ön-
magát.
Beárad a tavasz fénye, melege, szelei.
Lélek. Engedem.
Szabadság miatt nyitva.
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‒ A kelenföldi gyülekezet oszlopos 
tagjai vagytok szép nagy családoddal. 
Mondanál néhány szót magatokról és 
az evangélikus egyházhoz való kötődé-
setek alapjairól?

‒ Egyelőre csak igyekszünk megta-
lálni a helyünket a kelenföldi gyüleke-
zetben. Férjem, Buday Gergely is, én 
is a budavári gyülekezetben nőttünk 
el, ott konfirmáltunk, ott volt az eskü-
vőnk is, sőt mindhárom gyermekünk 
keresztelője is ‒ persze néha vissza is 
járunk, hogy a nagyszülőkkel közö-
sen vehessünk részt istentiszteleten. 
És mindketten evangélikus gimnázi-
umba jártunk.

‒ Példaértékűnek tartom, hogy nagy-
családosként ilyen stabilan megjelentek 
majd minden családi istentiszteleten. 
Mi vezérel, mi az elképzelésed, alapkon-
cepciód a családi hitéletre nevelésről?

‒ A hétközbeni sokféle elfoglaltság 
miatt a hétvégék is elég sűrűre sike-
rülnek, így aztán tényleg csak havi 
egyszer jutunk el a templomba. Sze-
retném, ha a gyermekeim jól éreznék, 
otthon éreznék magukat a templom-
ban, az istentiszteleten, de nem gon-
dolom, hogy csak ott lehetnek Isten 

közelében. Egy-egy szép virág vagy 
madár láttán mindig szóba kerül, 
hogy milyen csodálatos az Isten, pél-
dául az egyik lányom szerint rá azért 
süt a nap, mert szereti őt a Jóisten...

‒ Ettől az évtől kezdve hitoktatóként 
is dolgozol. Hogy érzed magad ebben a 
szerepben?

‒ Hitoktatóként pályakezdő va-
gyok. A teológia elvégzése után még 
máshol kezdtem el dolgozni, aztán a 
gyerekek miatt kimaradt 10 év. Még 
soknak, nehéznek érzem, de igyek-
szem. Tanítóképző Főiskolát végez-
tem, így inkább a kisebbekkel találom 
meg a hangot, több csoportom van, 
ahol öröm együtt dolgozni a gyere-
kekkel. És persze van olyan is, ami 
komoly kihívást jelent.

‒ Mit csinál a család legszívesebben, 
ha rátör a szabadidő?

‒ A nagyszülőknek van háza a Ba-
latonnál, így ha nincs nyakig érő hó 

BESZÉLGETŐSAROK BESZÉLGETŐSAROK

vagy a nagy fiamnak hoki meccse, oda 
szoktunk ellátogatni.

‒ Nagy család, munka; nem unat-
kozhatsz. Jut valami kis én-idő is ne-
ked? Mire használod akkor legszíve-
sebben?

‒ Én-idő? Nagyon ritkán, inkább 
csak lopott percek. De nagyon szere-
tek olvasni. Vagy szeretnék :) De szí-
vesen kattogtatom a varrógépet is, bár 
mostanában csak javítgatásra jut idő 
és energia.

‒ Milyen terveid, céljaid vannak a 
jövőre nézve?

‒ A gyerekek még elég cseppek, így 
a legtöbb időt a mindennapok logisz-
tikája viszi el, a jövővel nem sok idő 
marad foglalkozni!

‒ Köszönjük a beszélgetést!
 

 Komáromi Benedek

Isten  
közelében

Megkérdeztük... 

Beszélgetés Buday Dorkával  

A Magyarországi Evangélikus Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a XI. zsinat 
2018. november 23–24-én tartotta alakuló ülését, melyen az egyházunk minden 
szintjén hatévente esedékes tisztújításra is sor került.
Ezen kelenföldi közösségünk tagjai, aktív szolgálatvállalói közül a zsinat dr. Ittzés 
Andrást a zsinat nemlelkészi alelnökévé, Gadóné Kézdy Editet a Nevelési és Ok-
tatási Bizottság elnökévé választotta. Megkértük őket, hogy röviden foglalják 
össze, pontosan milyen feladatot jelentenek ezek a tisztségek.

Kézdy Edit: 
Az egyház Nevelési és Oktatási Bi-

zottsága az Országos Presbitérium és 
a zsinat nevelési-oktatási tárgyú dön-
téseit előkészítő bizottság. Az előter-
jesztéseket szakmai szempontból kell 
véleményeznünk. Ezután kerülnek a 
Gazdasági Bizottság elé, amely pénz-
ügyi szempontból vizsgálja a projek-
tek megvalósíthatóságát, majd az OP 
vagy a zsinat dönt. Foglalkozunk in-

tézményvezetői pályázatok értékelé-
sével, az intézmények eszközfejleszté-
si, építési és kulturális pályázatainak 
szakmai értékelésével, intézmények 
alapításával, bővítésével és megszün-
tetésével, kezelünk panaszokat, részt 
veszünk az intézményvezetők mun-
kájának értékelésében. Tárgyaltunk 
arról, hogy minden evangélikus isko-
lás jusson el az Evangélikus Országos 
Múzeumba, az óvodák kapjanak nép-
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zenei továbbképzést, az iskolákban ta-
nulják meg a korálkincs alapdarabjait 
és istentiszteleteink liturgiáját. Az is-
kolák és óvodák vezetői is fordulhat-
nak a bizottsághoz kérdéseikkel és ja-
vaslataikkal. Az Országos Presbitéri-
um kisebb ügyekben delegálhatja is a 
döntés jogkörét a bizottságnak. Mun-
kánkat az országos egyház Nevelési és 
Oktatási Osztálya segíti.

Kilencen vagyunk, óvodavezetők 
és iskolaigazgatók, oktatási szakembe-
rek és lelkészek. A tagokat az egyház-
kerületek jelölték, és az OP választotta 
meg. Én az előző ciklusban kerültem 
be a bizottságba, most ‒ számomra is 
elég váratlanul ‒ választottak meg el-
nöknek. Első feladatom, hogy a nagy-
részt új tagokból álló bizottságnak se-
gítsek „képbe kerülni” a főbb ügyek 
és a döntéshozatali mechanizmusok 
tekintetében. Ezért nemrég tartottunk 
egy stratégiai ülést, amikor ezekről be-
szélgettünk, a konkrét döntések terhe 
nélkül. Remélem, sikerül úgy vezetni 
a munkát, hogy az egész evangélikus 
oktatás, az egész egyház céljait tartsuk 
szem előtt, és akár iskolánk vagy egy-
házkerületünk érdekein túllátva hoz-
zuk meg döntéseinket. 

Ittzés András:
A törvény meghatározása szerint a 

zsinat egyházunk „legszélesebb körű 
döntéshozó, legfőbb képviseleti és 
törvényhozó testülete. Irányítja, segí-

ti és felügyeli az egyház lelki, szellemi 
és anyagi életét.” Fontos tudni, hogy 
2006 óta a zsinat látja el az országos 
közgyűlési feladatokat is. Irányítási 
feladatát nem napi szinten, hanem 
elvi, stratégiai döntések meghozata-
lával – többnyire törvények és hatá-
rozatok elfogadásával – végzi. Az elő-
terjesztések egy részét a zsinati bizott-
ságok, más részét az Országos Pres-
bitérium, az egyes munkaterületeket 
irányító és felügyelő országos bizott-
ságok, illetve az ő megbízásuk alap-
ján az Országos Iroda teszi le a zsi-
nat asztalára. Nagy létszámú testület-
ről van szó 65 szavazati jogú taggal, 
így különösen jelentős szerepe van a 
megfelelő döntés-előkészítésnek és a 
döntéshozatal rendjét meghatározó 
ügyrendnek.

Két korábbi ciklusban bizottsági 
elnökként már részt vettem a zsinat 
munkáját koordináló zsinati tanács 
munkájában, így az előkészítő mun-
kák szervezéséről volt már tapasztala-
tom, és ebben igyekszem továbbra is 
aktív maradni. Alelnökként új feladat 
számomra a plenáris üléseken való el-
nöklés (az elnökök és alelnökök egy-
mást váltva vezetik az üléseket), illet-
ve a nemlelkészi zsinati elnök helyet-
tesítése. Így vettem már részt egy al-
kalommal az Országos Presbitérium 
ülésén, és feladatot kaptam például a 
jegyzőkönyvek elkészítésének ellenőr-
zésében is.

BESZÉLGETŐSAROK MONTÁZS

A zsinat sok témában kell, hogy 
döntést hozzon, és számos olyan 
téma van, amiben nagyon eltérő vé-
leményeket kell közös nevezőre hoz-
ni. Fontos, hogy minden döntésho-
zatalnál lássuk, hogyan építjük ezzel 
a gyülekezeti közösségeket. A zsinati 
döntések általában csak a kereteit je-
lölik ki azon ügyek intézésének, ame-
lyek az országos presbitérium rész-
letszabályokat meghatározó döntései 
nyomán az Országos Irodától – vagy 
az egyházkerülettől és az egyházme-

gyétől – eljutnak az egyházközségek-
hez és az intézményekhez. A Budai 
Egyházmegye küldötteként és kelen-
földi gyülekezeti tagként nekem itt, 
Kelenföldön van „személyes találko-
zásom” azzal, hogy a döntéseinkkel 
sikerült-e a gyülekezetek szolgálatát 
segíteni, erősíteni.

Köszönjük! Kérjük a gyülekezetet, 
hogy imádságban is támogassa őket 
ebben a szolgálatukban!

 BD

Otthonteremtés ‒ kivitelezés alatt

„2010-hez képest 2050-re, amikor 
mi még élni fogunk, a muszlim lakos-
ságnak a száma Európában a mostani 
negyvenegynéhány millióról legalább 
hetvenmillióra nő, és a keresztyéneké 
ezzel párhuzamosan 99 millióval fog 
csökkenni.  És akkor nem számoltam az 
újonnan érkezők tömegeit.”  ‒ hivatko-
zott Orbán Viktor statisztikai előrejelzé-
sekre a budapesti Nemzetközi Migrációs 
Konferencia március 23-i ülésnapján.

„Húsz évig tartott az osztályharc, és 
az én osztályom nyert.”  ‒ nyilatkoz-
ta 2011-ben Warren Buffet, a világ és 
egyben Amerika harmadik leggazda-
gabb embere.

Ilyen történelmi kontextusban ke-
resik lelki otthonukat az európai em-
berek milliói.  Otthonra találás remé-
nyében kopogtatnak a keresztyénnek 
remélt gyülekezetek ajtajain.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek.  Vegyétek magatokra az én igámat, 
és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 
vagyok és alázatos szívű, és megnyug-
vást találtok lelketeknek.  Mert az én 
igám jó, és az én terhem könnyű.”  (Mt 
11,28--30)

Kelenföldi gyülekezetünk kihívása 

Idén március 15-17.között Balatonszárszón tartottuk idei tavaszi 
gyülekezeti hétvégénket, ahol vendégeink voltak Dr. Szabóné Mát-
rai Marianna és Dr. Szabó Lajos
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MONTÁZS MONTÁZS

egyértelmű: képesek vagyunk-e meg-
nyugvást és otthont teremteni azok-
nak, akik Krisztusban reménykedve 
mindezt nálunk keresik?  Tehát önma-
gunk soraiban is, és akik a mi kelenföl-
di ajtóinkon kopogtatnak, őnékik is.

„Otthonteremtés” volt ezért az idei 
gyülekezeti hétvége fő témája Bala-
tonszárszón.  A továbbiakban Szabó-
né Mátrai Marianna és Szabó Lajos te-
ológiai professzorok szárszói előadá-
sainak gondolataiból csemegézzünk!

Benne vagyunk, részesei vagyunk 
egy küzdelemnek, amely nem önma-
gában ennek a világnak a megválto-
zásáért és megújulásáért folyik, ha-
nem Isten eljövendő új világának az 
erői küzdenek a megváltásért.  A földi 
gyülekezetért is folyik ez a küzdelem a 
történelem folyamán.  Isten erejének 
megnyilvánulása ez.  Benne a mai gyü-
lekezet élete is.  Ha ebben a távlatban 
nézünk a gyülekezetre, akkor láthatjuk 
meg igazán azt, hogy az sohasem lehet 
állandó, teljes és befejezett valóság, ha-
nem csak változásban, töredékesség-
ben és épülőfélben lévő, élő szervezet.

A gyülekezet csak „folyamatában” 
létező valóság.  Ha úgy tetszik, „kivite-
lezés alatt”, „alkotás közben” vagy „ál-
landó fejlődésben lévő” állapotú.

Minden türelmetlenség ellenére 
egyértelmű azonban, hogy felfelé íve-
lés és visszaesés, könnyebb szakaszok 
és nehezebb periódusok egyaránt ré-

szei a folyamatnak.  Amikor messze-
menően érezzük Isten eljövendő or-
szágának erejét, mint mozgatórugót, 
akkor dinamikusan vagyunk a gyü-
lekezeti élet „folyamatában”.  Amikor 
pedig eltávolodunk tőle, akkor válik 
a gyülekezet pusztán emberi akarat-
érvényesítés eszközévé, és szervezési, 
technikai és szervezeti egységgé.

Már az indulásnál is dinamikus ke-
retek voltak jellemzőek.  Jézus soha-
sem szorította be a követőit statikus, 
strukturált és szervezeti keretekbe.  
Leginkább azt érezzük ma valóságos-
nak, hogy a gyülekezet átalakulásban, 
változásban és megújulásban létező 
közösségi életforma.  Élő szervezet.

A gyülekezet igazán „folyamatban 
van”.  Az ilyen élő gyülekezet igazi fel-
adata: „Legyetek készen mindenkor 
számot adni mindenkinek, aki számon 

kéri tőletek a bennetek élő reménysé-
get.” (1Pt 3,15b)  Megbizatásunk lé-
nyege, hogy a reménység hordozói 
legyünk, és ezt meg is tudjuk élni és 
mutatni a környezetünkben.

A mi kérdésünk ma az lehet, hogy 
vajon egy otthonos gyülekezetnek mi-
lyen identitásra, struktúrára és klímá-
ra van szüksége ahhoz, hogy együtt-
működésben számot tudjon adni min-
denkinek, aki igényli és kéri, a benne 
rejlő „élő reménységről”.

Lehet-e nyitott egy otthonos gyü-
lekezet?  Többféle módon leselkedik 
ránk az „én” jól tudom és „ők” hi-
báznak csapdája ahelyett, hogy „mi” 
együtt akarjuk jobban csinálni.  Három 
tipikus panasz egy gyülekezeti klímára:

(1) „Azt gondoltam, legalább az 
egyházban másképp van!”

(2) „Hat hétig voltam beteg.  A 
templomban mindig ugyanazon a he-
lyen ülök.  Senki sem vette észre, hogy 
hiányzom.”

(3) „Az önkritika hiánya, illetve a 
csak kötelességszerű önkritika, ami 
mögött komoly önvizsgálat, önkriti-
ka, bűnbánat nincsen.”

Nagyon fontos, hogy megfordít-
suk a nézőpontot:  az „ők” terméket-
len kritizálása helyett legyen a kérdé-
sünk, hogy „mi” mivel szolgálhatunk 
másoknak.  Akkor is, ha sokszor úgy 
érezzük, hogy „ők” csak az üres tradí-
ció nagymesterei.

„Igen, a tradíció lehet üres, a tradí-
ció lehet egy kiszáradt fa, mély gyö-
kerei vannak, de már száraz.  De, ma-
radjunk ennél a képnél, az a száraz fa 
lángra lobbanhat.  Az Isten a száraz 
tradícióból is tud életet csiholni.  Ezért 
nem szabad egyszerűen lesöpörni azt, 
hogy ja, hát ezek csak úgy énekelnek, 
csak úgy imádkoznak, mert megszok-
ták, meg oda se figyelnek a liturgiára.  
Igen, van ilyen, kiszáradás, megüre-
sedés.  Szenvedünk tőle a történelmi 
egyházakban.  De vegyük itt is ész-
re, hogy egy megszokást, egy tradíci-
ót hogyan használ föl arra az apostol, 
hogy kezdi hirdetni az Evangéliumot, 
és akkor ott van azért a kulcsmondat, 
hogy az úr megnyitotta Lídia szívét 
(ApCsel 16,14), tehát itt van az a szik-
ra, amit nem Pál gyújtott meg, ...  a 
Szentlélek nincs a mi birtokunkban, 
fordítva a Lélek tudja fölhasználni Pál 
apostolt úgy, hogy hirdeti az Evangé-
liumot és ennek az asszonynak a szíve 
megnyílik, ...  aztán megtérés, újjászü-
letés, keresztség ott a folyóban meg-
történik, és ennek következményeként 
Lídia nemcsak a szívét nyitja meg, ha-
nem azt mondja, szálljatok meg a há-
zamban.  Vagyis a keresztyénség azon-
nal ott van a családokban, az ottho-
nokban.”  ‒ így beszélt az üres tradíció 
kapcsán a keresztyén otthonteremtés-
ről Gáncs Péter püspök 2009 nyarán 
egy missziói konferencián.
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MONTÁZS MONTÁZS

Harmadik alkalommal vettünk 
részt a tavaszi gyülekezeti hétvégén 
Balatonszárszón ‒ idén immár két kis-
gyermekünkkel. Az „Otthonteremtés” 
címet viselő háromnapos rendezvé-
nyen sokszínű program várta a kicsi-
ket és nagyokat. A szervezők gondolat-
ébresztő előadások sorával készültek, 
amelyeket ezúton is köszönünk a kivá-
ló előadóknak! A hétvégénk többnyire 
a kisgyermekes családok körében telt, 
de a program üzenete jegyében mi is 

igyekeztünk nyitni a számunkra ke-
vésbé ismert gyülekezeti tagok felé. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy mások 
is érdeklődéssel és szeretettel fordul-
tak irányunkba, így sok új ismeret-
ségre tettünk szert. Nagyon szívesen 
jöttünk újra és úgy gondoljuk, hogy 
ezek a gyülekezeti hétvégék mindig 
szorosabbá formálják közösségünket.

 dr. Nádasy Violetta

Sok szempontból a „legek” vására 
volt a 2018-as, az ötödik kelenföldi jó-
tékonysági vásár. Például most kezdte 
kis csapatunk leghamarabb a készü-
lődést, mert már az őszi gyülekezeti 
hétvégére előálltunk ádventi koszorú 
kreálmányainkkal. Köszönjük a sok 
rendelést és azt, hogy ádvent első va-
sárnapján mind egy szálig át is vették 
az elkészült koszorúkat!

A következő „leg”, hogy most volt a 
legtöbb féle résztvevő a szervező és por-
téka készítő csapatban. A lakásifiseken 
kívül segítettek nagyifisek, készültek 
a kisifisek, sütöttek kismamakörösök, 
bolhapiacoltak családisok, énekkaro-
sok, lekvárt főztek lelkészek, plakátot 
készítettek újdonsült férjek, stb. Nagy 
öröm ez, mert nem titkolt célunk, hogy 
az együtt készülődéssel, ötleteléssel a 
gyülekezet különböző csoportjai kö-
zötti összetartást is erősítsük.

A 2018-as vásárnak volt eddig a 
legnagyobb bevétele. 224.800 forintot 
utaltunk el összesen, felét Pálesz ba-
rátunknak (aktív életet élő, evangéli-
kus mozgássérült fiatalember), hogy 
lakhatási költségeihez járuljunk hozzá, 
felét Paul barátunknak (utcagyerekből 
lett érettségizett, saját albérletben élő 
kenyai fiatalember), aki ezzel a segít-

séggel tudja folytatni főiskolai tanul-
mányait informatika szakon.

Ezen a vásáron fogytak el leggyor-
sabban az általunk készített termékek 

(még februárban is az utórendelések 
teljesítésén ügyködtünk). Ezúttal a 
teremtésvédelemre fektettük a hang-
súlyt, olyan portékákat gyártottunk, 
amik a háztartási hulladék csökken-
tését segítik elő.

Köszönet mindenkinek, aki segített 
a vásár létrejöttében és köszönet a vá-
sárlóknak!

Találkozzunk 2019 ádventjében is!

Ismét Szárszón

Rövid beszámoló az ádventi vásárrólKelenföldi gyülekezetünk az ott-
honteremtéshez megkapta Urunk-
tól a teljes menetfölszerelést, minden 
tálentumot.  Így a nagy küldetésünk 
láttán közösen fakadunk szent fohász-
ra: „Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be 

szíveinket bőven mennyei ajándékod-
dal, szívbéli szent buzgósággal, mely-
nek isteni ereje sok népet egy hitre 
vive. ...” (EÉ 229)

 Prőhle Péter
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175 éve, 1844 – ben alakult meg a 
budai evangélikus gyülekezet, első lel-
készét, Bauhofer Györgyöt okt. 20-án 
iktatta be hivatalába Székács József 
püspök.

Istentiszteleteiket a Mária Dorottya 
által felajánlott várbéli helyiségben tar-
tották, míg ki nem nőtték azt. Havon-
ta egy alkalommal volt magyar nyelvű 
szertartás. 

95/1924. jún. 22-én a Budai Evan-
gélikus Egyházközség közgyűlése ki-
mondta a kelenföldi gyülekezet kivá-
lását, és a két lelkészi kör külön egyház-
községekké való alakulását. „A tárgy 
nagy jelentőségére és a cél magasztos 
voltára tekintettel az Isten házát vá-
lasztottuk a tanácskozás színhelyéül.”  
Gyülekezetépítő lelkésze Szüts Gábor.

90/1929-ben Kérő szó című nyom-
tatványt postázott minden tagjának a 
gyülekezetvezetősége, feltárva az egy-
házközség tragikus anyagi helyzetét, 
amibe a templomépítés költségei so-
dorták. (180 e. P bankkölcsön, 60 e. P 
vállalkozói követelés, 25 e. P tartozás 
az ev. egyh. Nyugdíjintézetének). Bíró-
sági perek, végrehajtások fenyegetnek. 
Minden család legalább 5,- Pengővel 
segítsen!

80/1939 – népmozgalmi adatai: ke-
resztelés 57 fő, esketés 49 pár, temetés 
48 fő, konfirmáció 37 fő. Tömeges zsi-
dó áttérés, keresztelés, elégedetlenség 
a 6-8 hónapos várólisták miatt, mert 
a rabbik hivatala nem győzi az admi-
nisztrációt.

Dec. 12-én összpüspöki körlevél szó-
lít fel a szovjet által lerohant Finnor-
szág megsegítésére, imával, gyűjtéssel.

70/1949 – állami rendelkezés 
bezáratja óvodánkat, megtiltja a hit-
oktatást, még a templomban, lelkészi 
hivatalban sem lehetséges.

60/1959 – az addig bérelt farkasréti 
(Németvölgyi út 138.) telket és épületet 
a református és evangélikus gyülekezet 
megvásárolja, hogy a szénraktárt ima-
ház céljára átalakítsa.

55/1964 – az öt évvel korábban meg-
vásárolt farkasréti épületet felújítva, 
imaházként – a korabeli hatósági enge-
dély szóhasználata: prédikáló állomás 
– veszi használatba a két gyülekezet.

30/1989 – Erdélyi segélyakció Ke-
lenföldön. Havonta átlag 150 mene-
kült ellátása ruhával, élelmiszerrel, ta-
náccsal, vezetője Bencze Imre (további 
részletek Benczéné Ágnes).

Kelenföld anno

MONTÁZS MONTÁZS

Elkészül a kolumbárium első üteme.
27 fős csoport látogat Kulosaariba.
Kendeh Györgyöt rehabilitálják. Bein-
dul az iskolai vallásoktatás, a kórházi 
beteglátogatás (Missuráné Mária).

25/1994. ápr. 8-án a farkasréti temp-
lom alapkőletétele, dec. 3-án felszen-
telése.

A templomépítés motorja Missura 
Tibor, építész tervező Benczúr László.

(További részletek tőlük.)

További részletek, idézetek, doku-
mentumok, képek kívánságra küldet-
nek.

összegyűjtötte: Schermann Ákos

Az idei egyházmegyei hittanverse-
nyen ismét két olyan csapat indult Ke-
lenföldről (1-2. osztály, 3-4. osztály), 
akik felkészítése a kötelező hit- és er-
kölcstan órák keretében zajlott isko-
lákban. Kivéve egy kisfiút, aki a szom-
szédom, viszont nem a 11. kerületben 
jár iskolába, ezért őt külön tanítottam. 
A többiek már januárban abbahagyták 
az éppen aktuális tananyagot, és a má-
sodik félévben csak a hittanversenyre 
koncentráltak, 4 különböző iskola 7 
különböző hittancsoportjában össze-
sen 8-an.  A budavári gyülekezet ma-
ximálisan kitett magáért a verseny le-
bonyolítását illetően, egy egész napos 
versennyel egybekötött gyereknapot 
szerveztek. A „Szupernégyes” elneve-
zésű 1-2. osztályos csapatom 3. helye-
zést, a „Jézusom” névre hallgató 3-4. 
osztályosok pedig 5. helyezést értek el.  
Fantasztikusan felkészültek, és a ver-

seny által rengeteg pontos és különle-
ges bibliaismereti részletet sajátítottak 
el. De, hogy az olvasók ne csak a száraz 
tényeket olvassák, hanem legyen lehe-
tőségük átélni a hittanverseny szépsé-
geit, válasszák ki az 1-2. osztályosok-
nak szánt egyik feladatból, hogy mely 

Hittanverseny 2019
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MONTÁZS KITEKINTŐ

dolgok voltak jelen az utolsó vacsora 
jelenetében Lukács evangéliuma alap-
ján? 

Illetve ahitanverseny egyik legiz-
galmasabb része volt, hogy el kellett 
képzelni Isten országát. A Szuperné-
gyes csapatom szuper rajza:

 Gombkötő Beáta 

 1-2. osztályosok:  
Szabó Nándor, Murányi  
András, Hargitai Zsuzsanna, Vékey 
Ádám 

3-4. osztályosok: Nagypál  
Benedek, Sciotti Sofia, Fekete Do-
monkos, Harcsa Gréta  

Az első csapatunk (1-2.) bronzér-
mes, azaz harmadik lett, míg másik 
csapatunk (3-4.) a pontszám alapján 
5. helyezett.
Büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük 
Bea lelkiismeretes szolgálatát és gra-
tulálunk mindkét csapatnak a gyüle-
kezet nevében!

Egyetemmel a világ körül
Amikor 2014-ben felvételt nyertem 

a budapesti orvosi egyetem általános 
orvosi karára, még nem gondoltam, 
hogy kinyílik előttem a világ ‒ minden 
értelemben. Az anatómián, élettanon 
és a biokémián keresztül (csak hogy a 
legfontosabb elméleti tárgyakat említ-
sem) feltárul az emberi szervezet meg-
annyi csodája, önmagában egy komp-
lex univerzum. Vicces nézni, ahogy 
a kívülállók egészen megdöbbenek 
a „SOTE” hallatára, pedig azért nem 
annyira nehéz, mint sokan képzelik. 
Igen, sokat kell tanulni, de kellő időrá-
fordítással bármi belegyömöszölhető 
a fejekbe, ez ne tántorítson el senkit. 
Szerencsére az elméleti tárgyak oktatói 
kiemelkedő akadémiai tudással ren-
delkeznek és nagyon inspiráló szemé-
lyiségek, és nem tapasztaltam a sokak 
által emlegetett rosszindulatú vizsgáz-
tatói hozzáállást sem. 

Harmad- és negyedév után a kötele-
ző nyári gyakorlatok teljesíthetők kül-
földön, és mivel nekem az utazás a leg-
nagyobb szenvedélyem, kapva kaptam 
az alkalmon ‒ voltam hematológián a 
kacsalábon forgó Ichilov kórházban 
Tel Avivban, diabetológián Peruban, 
egy hónapos kutatói cseregyakorla-
ton az indonéz kisvárosban, Soloban. 
Bár ezek a gyakorlatok inkább az uta-
zás és más kultúrák megismerése felé 

tolódnak el, azért szakmailag is lehet 
sokat tanulni, főleg amikor rádöbben 
az ember, a szocioökonómiai faktorok 
mennyire befolyásolják az egészsé-
günket (láttunk olyan felnőttet a háza 
előtt ülve, aki járványos gyermekbénu-
láson esett át pár évtizeddel ezelőtt és 
maradványtünetekkel gyógyult, nem 
lehetünk eléggé hálásak a védőoltá-
sokért!!). A világ szegényebb, elma-
radottabb részein barangolva egyfe-
lől hatalmas hálát érzek, hogy a fejlett 
Európába születtem, másrészt mindig 
meglep, mennyire boldognak és vi-
dámnak tűnnek a helyiek, nem a kö-
rülményeikhez képest, hanem annak 
ellenére, ezek pedig olyan tapasztala-
tok, amik alázatra tanítanak. Indoné-
ziában sok helyi számára kis csapatunk 
tagjai voltak az első európai emberek, 
akikkel találkoztak, s mi hasonlókép-
pen megtisztelve éreztük magunkat. 
Arról nem is beszélve, hogy az utazá-
sok alatt életre szóló barátságok köttet-
nek, a régió gasztronómiáját próbáljuk 
végigenni, és olyan természeti csodá-
kat látunk, amik örökre beleégnek a 
retinánkba. Nem véletlen a mottóm, 
gyűjts élményeket, ne tárgyakat.

Egy kutatói ösztöndíjnak köszön-
hetően fél évet töltöttem Párizsban, az 
Institut Pasteurben, a Neuroscience 
részlegen. Egy nagy projektbe kap-
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csolódtam be, ami a bélflóra lehetsé-
ges szerepét térképezi fel a nikotin-
addikcióban.  Nem túlzás azt állítani, 
hogy a legjobb egyetemi szemeszterem 
volt; nagy önállóságot és felelősséget 
kaptam, mellé meg egy fantasztikus té-
mavezetőt és egy jó hangulatú labort, 
sok, a kutatás iránt elkötelezett ember-

rel. Ez volt az én iránytűm ‒ megmu-
tatta az irányt, amerre egyetem után 
indulni akarok, ez pedig az idegrend-
szerrel kapcsolatos kutatások.

 Lakosa Alina

KITEKINTŐ KITEKINTŐ

‒ Milyen célból voltál kint? ‒ Me-
sélnél egy kicsit ennek a történetéről?

‒ Az Amerikai Magyar Orvosszövet-
ség ösztöndíjprogramjával töltöttem 
három hónapot a New York állambe-
li Buffaloban, Amerikában. Ez az ösz-
töndíj évente 16 magyar végzős orvos-
tanhallgatóknak ad lehetőséget, hogy a 
kötelező gyakorlataik egy részét ebben 
a városban töltsék és beleláthassanak 
kicsit testközelből az egészégügybe az 
Egyesült Államokban.

‒ Engem nagyon vonzott az a le-
hetőség, hogy így az egyetem utolsó 
évében világot is lássak egy kicsit, és 
erről a programról sok jó visszajelzést 
hallottam, úgyhogy nem is volt kérdés 
tavaly januárban, hogy megpályázom. 
Végül be is válogattak a téli turnusba, 
úgyhogy időjárás szempontjából is 
örök élményekkel gazdagodtam.

‒ Jártál kint valamilyen közösségbe/
gyülekezetbe? 

‒ Két templomban jártam több-
ször is a kintlétem alatt. Buffaloban 
működik egy magyar katolikus kö-
zösség, akikhez már az első vasárnap 
meg lettünk hívva és nagy szeretet-
tel fogadtak minket. Ugyan magyar 
papjuk nincs, így a mise kötött részei 
angolul mentek, de az énekeket és az 
olvasmányokat magyarul mondták. 
Nagyon kedves közösség voltak, akik 

mindenben segítségünkre próbáltak 
lenni, ahol csak lehetett.

‒ Hogy élik meg az amerikaiak a 
hitüket?

‒ Amerikában rengeteg kultúra él 
egymás mellett, így vallási téren is 
elég nagy a szórás. Annyi időt sajnos 
egyik gyülekezetben sem töltöttem 
el, hogy a belső életükbe igazán be-
lelássak. 

‒ Mi volt kint a legfurcsább dolog/
élmény?

‒ A legkülönlegesebb élményeim 
az időjáráshoz kapcsolódnak. Olyan 
telet és hóvihart, hogy a lakásból ne 
lehessen kilépni még nem éltem meg 
korábban sosem. Azt sem értem, 
hogy ennek ellenére hogy voltak ké-
pesek jégkockával inni mindent.

‒ Olyan, amilyennek elképzelted? 
Ahhoz képest miben más (ha más)?

‒ Nem ez volt az első utam Ame-
rikába, így a kultúrájukkal nem most 
találkoztam először. A gyakorlatok 
szempontjából kicsit mást vártam, de 
így is nagyon sokat tanulhattam belő-
le mind szakmailag, mind emberileg.

‒ Mit üzensz a gyülekezetnek?
‒ Nyitottnak lenni más kultúrákra 

és elfogadni mások számunkra furcsa 
szokásait, kifizetődő dolog.

   Harmati Cili

Itt Buffalo – Interjú Végh Annával
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KITEKINTŐ

A januári ökumenikus imahéten ismerhettük meg Fabien szerzetes 
atyát, aki jelenleg a gazdagréti Szent Angyalok plébánián teljesít 
diakónusi szolgálatot. Azonnal élve a lehetőséggel, meghívtam Fér-
fikörünkbe, hogy mutatkozzon be nekünk is, meséljen és vetítsen 
hazájáról, Afrikáról, és arról, hogy miként választotta a szerzetesi 
hivatást.

Vendégünk volt Mawasala Mbela 
Fabien SVD, verbita szerzetes

Fabien atya a Kongói Demokrati-
kus Köztársaságban látta meg a nap-
világot egy többgyermekes katolikus 
családban. Itt tapasztalta meg először 
az imádság fontosságát és a szeretet 
hatalmát. Családja mellett a templom 
lett a második legértékesebb helyszín 
az életében, az Istennel és a másokkal 
való találkozás helye. A legközelebbi 
iskolába minden nap, hétfőtől szom-
batig 24 kilométert kellett gyalogol-
nia oda-vissza, hogy tanulhasson. A 
gyermekévek mély nyomokat hagy-
tak benne, ez igazi felkészítés volt a 
későbbiekre.

Már ekkor többször felmerült ben-
ne a nagy kérdés: Mit kell tennie an-
nak, aki pap akar lenni? Édesapja biz-
tatta, ha vinni akarja valamire a mai 
világban, akkor szeretnie kell a tanu-
lást, és példának a plébános atyát állí-
totta elé. Ennek tudatában – elmondá-

sa szerint – valamivel könnyebb volt 
már barátaival megtenni a naponkénti 
hosszú távot az iskolába.

Élete következő állomása egy jezsu-
ita gimnázium lett, ahol egyre jobban 
érezte a Teremtő közelségét. Sok töp-
rengés és imádság után, a lelki ve-
zetője segítségével végül az érettségi 
évében, 2005-ben döntésre jutott, és 
a papi hivatást választotta.

Megismerkedett az Isteni Ige Társa-
ságával, és az egy éves jelöltprogramot 
követően, 2007-ben belépett a verbita 
rendbe. Első szerzetesi fogadalmát 
2012. július 23-án tette le, amit ezt 
követően hat éven át évenként meg-
újított. Teológiai tanulmányait Buda-
pesten végezte, mely során Jézus sza-
va kísérte: „Vegyétek fel az én igámat, 
és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 
vagyok és alázatos szívű.” (Mt 11,29).

Tavaly, szeptember 8-án kötelezte 

KITEKINTŐ

el magát örökre a Mindenhatónak. 
Ez teljes önátadást jelent: nincs más, 
mint Istennek élni és rendtagként az 
egyház szolgálatában teljes valónkkal 
rá hagyatkozni. A mostani diakónu-
si időszak igazi lehetőség, hogy pap-
jelöltként még jobban elmélyüljön a 
szerzetesi és misszionáriusi hivatás-
ban, felfedezze a papi hivatás igazi 
értékét.

Fabien atya papszentelése hazájá-
ban, szerettei körében lesz még eb-
ben az évben. Hadd kívánjunk éle-
tére, szolgálatára e helyről is áldást 
Megváltónk egy másik mondatával: 
„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.” 
(Mt 10,8b)

  Blázy Árpád
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Év vége felé, amikor elromlik az idő, 
meg karácsony is közeleg, minden év-
ben elárasztják a médiát a hajléktala-
nokkal foglalkozó anyagok. Különö-
sen így volt ez ebben a szezonban. A 
közterületek életvitelszerű használa-
tát tiltó új törvényről mindenkinek 
van véleménye. Már-már így tűnik, a 
hajléktalanok problémáinak minden-
ki a szakértője. Főleg azok, akik alig 
ismerik őket.

A vélemények özönében valódi 
sorsokat, tényeket kínál az a kötet, 
amely huszonhat hajléktalan ember 
élettörténetét mutatja be, szociográ-
fiai hitelességgel, de olvasmányos mó-
don. Az itt megjelent írások alapját 
adó interjúkat szociológus készítette, 
ám a szöveg magán viseli az irodalmi 
hajlamú társszerzők, szerkesztők keze 
nyomát is. A rövid szövegek tömörek, 
de lendületesek, sőt – ha szabad ilyet 
mondani – a maguk módján szóra-
koztatóak is. Hiszen gondos nyomo-
zó munka eredményeit rögzítik, a ku-
tatás tárgya pedig a nagy „miért?” -- 
Hogyan lesz valaki hajléktalanná?

Egy biztos: senki sincs véletlenül az 
utcán. Az „életművész lázadók” míto-
sza megdőlni látszik a kötet olvasása-
kor. Legtöbbjük már gyermekkorában 
elveszti a család biztonságot adó kö-
zegét, és „senki gyermekeiként”, elha-
gyatva szinte törvényszerűen válnak 
testi-, lelki- és szenvedéybetegekké, 
áldozatokká vagy éppen elkövetőkké. 
Minden hajléktalan ember mögé nyu-
godtan odaképzelhetünk valamilyen 
tragédiát, legtöbbször egy fájdalmasan 
felbomlott családot, de inkább többet. 
Hiszen hatalmas hátrányból indulva, 
jó minták híján saját családalapítási 
kísérleteik is rendre zátonyra futnak.

AJÁNLÓ

A kötet talán legnagyobb erénye, 
hogy nem felületes, szubjektív be-
nyomásokat tükröz. A szövegek – ta-
lán szokatlan módon – csapatmunka 
révén készültek, a hajléktalanokkal 
való mindennapi együtt létezés ered-
ményeként. A beszélgetések a mun-
katársak napi tevékenysége közben, a 
Csak Egyet Szolgálat nappali melege-
dőjében készültek, amely az Új Jeru-
zsálem Katolikus Közösség fenntar-
tásában működik.  Egy olyan helyen, 
amely azért jött létre nyolc évvel ez-
előtt, hogy az oda betérők megtudják 
és megtapasztalják: Isten képmása-
ként végtelenül értékesek! Keresztény 
meggyőződésükből fakadóan vallják: 
az összetört ember belülről épül fel, 
talpra állásában legalább annyi, vagy 
inkább nagyobb szerepe van a lel-
ki segítségnek, mint az anyaginak. 
Ezért igyekeznek minden – ahogyan 
ők mondják -- vendégükkel személye-

sen foglalkozni, meghallgatni őket. A 
lelkigondozó munkatárs szobája előtt 
mindig van várakozó… ők igénylik 
ezt. Mint ahogy érdeklődés mutat-
kozik a keddi bibliaóra iránt is, ter-
mészetesen teljesen önkéntes alapon. 
Ezen a helyen beigazolódik Jézus sza-
va, aki szerint nem csak kenyér által 
él az ember, hanem az ige által is, a jó 
szó által, s minden szó közül a legélet-
telibb az Isten szava. A Mestert követ-
ve valahogy így van jelen az egyház 
a legszegényebbek között évezredek 
óta, nem csak szezonális jelleggel.

Szeretetközösségből születtek 
ezek az írások egy szeretetteli helyen, 
bizalomteli baráti, testvéri beszélgeté-
sek jól kiérlelt gyümölcseként. A kö-
tetet Dér András értő és erőteljes haj-
léktalanportréi teszik teljessé.

  Kunszabó Zoltán

AJÁNLÓ

Barta György – Kunszabó Anna – Tárkányi Ákos:   
Senki gyermekei - Huszonhat sors az utcáról
Szent István Társulat, 2018.
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Kisifisek ádventi kiruccanása

A legkisebbek is szorgoskodnak

Készülés a karácsonyi műsorra

Készülnek a karácsonyi képeslapok

Ökumenikus ifjúsági találkozó Csoportos feldolgozás

NÉZEGETŐ
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Esketések 2018

Göbölös László Henrik – Pintér 
Dóra; Bokor Péter – Dr. Farkas 
Barbara; Stricker András – Major 
Dóra; Beszer Tamás – Blaskó Renáta; 
Dr. Halászlaki Csaba – Dr. Szabó 
Hajnalka; 
Pálfi Norbert – Domokos 
Vanda Edina; Fletcher, Thomas 
Christopher – Rózsa Zoé Adelle;
Bencze Dávid Sándor – Kárpáti 
Mária; Kovács Gábor – Somodi Zita;
Timo Kristian Laine – Engman, Lotta 
Ida Maria;
Dr. Bene Péter – Zombory Júlia 
Viktória;
Pozderka György – Bánhegyi 
Magdolna;
Bencz Győző – Simon Mariann;
Sass Botond – Gregori Martina;
Kovács Dávid – Végh Júlia;
Kónya János – Rácz Alexander;
Miklóssy László János – Gyetvai 
Rita;
Szadai Gergely – Iván Noémi;
Mörk Balázs – Osskó Eszter;
Cseke Titusz Márk – Buga Boglárka;

Konfirmáltak 2018
Dr. Halászlaki Csaba
Centgráf Barnabás
Mezei Emese; Ittzés Klára
Kiss Viktor Bálint
Péteri-Balogh Zsombor Tibor
Szontagh Bence Tamás
Süle-Szigeti Boróka

Kereszteltek 2018
Héja Boldizsár
Schneller Benjámin Brúnó
Nagy Trisztán
Halászlaki Csaba
Bertók Lili Emma
Tani Mirtill
Szoták Liza
Renkecz Tibor
Makay Ábel
Halász Réka
Jurecskó Márk László
Harmati Béla Zoltán
Holop Sebestyén
Fábry Lukács Mór
Schneller-Brown Iona Zoé Csillag 
Friedrich Márton
Gombos Lilien
Banyó Bogi
Nagy Boglárka
Baky Zsolt
Balogh Csilla
Molnár Viktor
Szeverényi Noah
Zimányi Inez Olimpia
Czipó Ármin
Nádasi Letti
Bogár Panna
Pohánka Nóra
Szecskó Anna Bianka

Halottaink 2018

Ungár János (†79)
Németh Gyula (†89)
Alapi Jánosné Faa Mária Ilona (†86)
Dr. Kazár Gyula (†89)
Benedek Sarolta (†78)
Póka Mártonné Czibula Edit (†92)
Dr. Biliczki Sándorné Chován Éva 
(†75)
Zala Kálmán (†62)
Miklóssy Endre (†76)
Czike Sándorné Ambrus Valéria (†79)
Deák Ferencné Figeczky Julianna 
(†96)
Fóris Lajosné Dani Karolina (†84)
Csala András (†87)
Dr. Solymosi János (†81)
Csabjánszki Sándor Imre (†70)
Máthé Imre (†71)
Hidvégi Károlyné Kondor Erzsébet 
(†75)
Dr. Vámos Józsefné Koltai Emília 
(†75)
Töröcsik Józsefné Reiner Mária (†85)
Albert Antalné Koreny Ilona (†106)
Dr. Kántor Elemérné Fehérpataki 
Zsuzsanna (†78)
Csepela Andrásné Duska Katalin 
(†76)
Dr. Kordos Józsefné Magyar Magda 
(†92)
Surányi Miklós (†75)
Brebovszky Gyuláné Radnóti Ilona 
(†91)

Lávay Ervin (†86)
Kemencés Józsefné (†90)
Dr. Bodnár Endre (†75)
Dénes Bálint (†83)
Szepesfalvyné Bodócsi Eszter (†84)
Dr. Mueller Otmárné (†86)
Dénes Pál (†101)
Arleth Lajosné Budavári Anna (†94)
Nagy Károly (†88)
Jármay Ernő (†92)
Kürti László (†78)
Dr. Vadas Éva Eszter (†83)
Wittner Károly (†94)
Dévényi Miklósné Rignáth Edit (†93)
Blázy Lajos (†86)
Gillich Györgyné Szládek Zsuzsan-
na (†84)
Pólik Józsefné Katona Margit (†85)
Klammeck, Hans-Joachim (†87)
Fekete Józsefné Maczák Éva (†63)
Vass Tiborné Hézer Klára (†82)
Csiki István Károly (†89)
Schulek Mátyás (†83)
Szabó Lászlóné Kozma Erzsébet (†86)
Viola Ferencné Szeder Erzsébet (†80)
Podmaniczky Miklós Balázs (†79)
Bácsváry Lászlóné Huszár Ida (†94)
Eiler Nándor (†83)
Horvay Gusztáv (†63)
Merics Lajos (†88)
Gidai András (†92)

Gyülekezetünk az anyakönyvek tükrében

HÍREK, ESEMÉNYEKHÍREK, ESEMÉNYEK
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Szeretettel köszöntjük a Hírlevél szer-
kesztőségében új szerkesztőnket,  
Illés Zsófiát és kérjük Isten gazdag ál-
dását szolgálatára, életére! Köszönjük 
Bernhardt Dóra négy éves, hűséges 
szerkesztői munkáját, aki a szerkesz-
tőség tagjaként folytatja szolgálatát.

Január 4-én a Himfy utcában ökume-
nikus lelkésztalálkozó keretében ke-
rült sor az idei újbudai ökumenikus 
imahét (január 21–25.) előkészítésé-
re. A nyitó alkalom templomunkban 
volt Dr. h.c. Molnár Sándor reformá-
tus lelkipásztor igehirdetési szolgála-
tával. Vendégünk volt a DUNA TV. 
Munkatársaik riportokat is készítet-
tek lelkészekkel, gyülekezeti tagokkal.

Január 17-én a B1 nemzetközi öku-
menikus ifjúsági találkozó résztvevői 
közös estet tartottak nagyifiseinkkel 
és az egyetemi gyülekezet tagjai-
val. Házigazdák Gombkötő Beáta és 
Gáncs Tamás voltak

Január 24-én Farkasréten a feltáma-
dás reménységével kísértük el utol-
só útjára az EKME egykori elnökét, 
majd társelnökét, Ihrig Dénes (†88) 
testvérünket, aki a budafoki gyüle-
kezetben, majd kelenföldi gyüleke-
zetünkben élete végéig missziói lel-

külettel, aktív presbiterként szolgált. 
Emléke legyen áldott közöttünk!

Január 27-én tartotta éves közgyűlé-
sét a Lepramisszió, ahol három évre 
ismét megválasztották világi kurátor-
nak Kósa Zsuzsanna testvérünket, va-
lamint lelkészi kurátornak Blázy Ár-
pádnét.

Január 27. és február 17. között négy 
részes vespera-sorozatot tartottunk 
Ami a két nap előtt történt címmel, 
Koczor Tamás evangélikus lelkész 
és a Fővárosi Protestáns Kántorátus 
szolgálatával.

Február 6-án Kelenföldön tartott 
ülést a Budai Evangélikus Egyház-
megye Lelkészi Munkaközössége 
(LMK). A nyitó istentisztelet liturgi-
ájában lelkészeink, Blázy Árpádné és 
Gáncs Tamás szolgáltak.

Február 8-án farsangot szerveztünk 
gyülekezetünk gyermekeinek.

Februári szeretetvendégségünkön 
dr. Kőszeghy Miklós teológiai tanár 
Jézus, párthus herceg – azaz mindenki 
magyar volt?! címmel tartott előadást. 

Gyülekezetünk életéből

HÍREK, ESEMÉNYEKHÍREK, ESEMÉNYEK

A februári Férfikör alkalmán vendé-
günk volt Mawasala Mbela Fabien, 
kongói verbita szerzetes (további 
részletek l. cikk).

Február 12-én, Budahegyvidéken 
vendégszolgálat keretében Az Eu-
charisztia (Úrvacsora) – értelmezési 
variációk címmel Blázy Árpád tartott 
vetített képes előadást.

Február 14. és május 9. között tíz ré-
szes beszélgetés-sorozatot hirdettünk 
meg Szabaduló Óra címmel a nagyifi 
és az egyetemi gyülekezet közös szer-
vezésében, Gombkötő Beáta és Gáncs 
Tamás vezetésével.

Február 21-én az újbudai séta résztve-
vői meglátogatták templomunkat is,  
ahol Szepesfalvy Ákos tartott  
rövid előadást templomunkról.

Február 23-án templomunkban, a 
feltámadás reménységével búcsúz-
tunk Csordás Zoltánné sz. Tóth Olga 
(†92) testvérünktől, aki 1947-ben 
gyülekezetünk óvodájának és elemi 
iskolájának első tanítója volt. Emléke 
legyen áldott közöttünk!

Február 27-én hivatalában fogadta 
Dr. Hoffmann Tamás polgármester 
úr gyülekezetünk elnökségét és cser-
készcsapatunk megbízott parancsno-
kát, ahol egyházközségünk aktuális 

ügyeiről, valamint épület-komplexu-
munk felújítási terveiről tájékoztattuk 
Újbuda vezetőjét. 

Gyülekezetünk lelkészei februárban 
és márciusban áhítatokkal szolgáltak 
a DUNA TV Hajnali gondolatok 
című műsorában.

Március 1-én a budapesti evangéli-
kus nyugdíjas lelkészkör meghívá-
sára Gáncs Tamás lelkészünk A pár-
beszédben rejlő lehetőségek – a pünkös-
di-lutheránus dialógus címmel tartott 
előadást a Deák téri evangélikus gyü-
lekezetben.

Március 6-án hatodévesünk, Komá-
romi Benedek Csodák a világvallások-
ban címmel tartott előadást a biblia-
iskola alkalmán.

Március 4-én délelőtt a hétfői 
bibliaórán tartottuk meg a nők 
világimanapi alkalmát.

Március 7-én az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem kápolnájában tartott 
reggeli áhítatot Gáncs Tamás lelké-
szünk.

Március 10-én Illés Dávid esperes úr 
beiktatta hivatalába Nt. Takaró János 
református lelkipásztor urat. Az alkal-
mon  Ft. Bogárdi Szabó István püspök 
úr hirdette Isten igéjét. A református 
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lelkipásztorok mellett Gáncs Tamás 
igazgató lelkészünk is megáldotta az 
új parókust, és gyülekezetünk nevé-
ben köszöntötte a kelenföldi reformá-
tusok vezetőjét, aki a negyedik a sor-
ban a gyülekezet történetében. 

Március 11-én a Férfikör alkalmán 
Gáncs Tamás tartott előadást Mária 
Magdolna evangéliuma címmel. Az 
előadást élénk beszélgetés követte. 

Március 17-én, Kelenföldön Gáncs 
Péter nyugalmazott evangélikus püs-
pök hirdette Isten igéjét a délelőtti is-
tentiszteleteken.

Március első felében az LVSZ szerve-
zésében nemzetközi Luther-szemi-
náriumot tartottak Wittenbergben, 
melyen részt vett lelkészünk, Blázy 
Árpád. Luther iratainak közös tanul-
mányozása, értelmezése és aktualizá-
lása mellett az öt kontinens 17 orszá-
gából érkezett résztvevők prezentáció 
formájában mutatták be saját orszá-
gukat és evangélikus egyházukat.

Március 19-én az egyházközség pres-
bitériuma tartott gyűlést, ahol a zár-
számadás és a költségvetés elfogadá-
sa mellett a testület újabb három évre 
(2022. augusztus 31-ig) Gáncs Tamást 
választotta a gyülekezet igazgató lel-
készének. 

Március 20-án kezdődött az idei Böjti 
zenés sorozatunk, melynek címe Pas-
sió – János szerint (További részletek 
l. plakátot!).

Március 23-án, Albertirsán találkoz-
tak az Északi Evangélikus Egyházke-
rület gyülekezeteinek lelkészei és fe-
lügyelői, ahol részt vett egyházközsé-
günk elnöksége, mindkét másodfelü-
gyelője és Harmati Dóra presbiter is.  

Március 29-én, pénteken Buda- 
hegyvidéken gyűlt össze az egyház-
megye ifjúsága. Gyülekezetünket a 
kisifi képviselte.

Március 31-én szupplikáció volt gyü-
lekezetünkben, ahol Jakab Johanna 
végzős teológus hirdette Isten igéjét. 

Április 2-án lelki napot tartottunk a 
Szent Margit Gimnázium protestáns 
diákjainak. Az alkalom vendégelő-
adója Takaró Mihály irodalomtörté-
nész volt, aki érdekes előadást tartott 
a fiataloknak arról, hogy egy ma élő 
protestáns fiatal hogyan éli meg hitét.

Április 13-án, szombaton délután 3 
órától húsvéti kézműves családos 
délutánt tartunk gyülekezetünk gyer-
mekeinek, illetve az érdeklődőknek.

A virágvasárnapi bevonulásra április 
14-én, délelőtt fél 11-re várjuk gyüle-

kezetünk gyermekeit (és szüleiket ter-
mészetesen), akik egy énekkel szolgál-
nak istentiszteletünkön.

Április 26-28. között konfirmandus 
hétvégét tartunk Piliscsabán.

Május 11-én lesz az Északi Evangé-
likus Egyházkerület missziói napja 
Cegléden. Az egész napos találkozó-

ra gyülekezetünk egy nagyobb cso-
porttal készül. Jelentkezéssel, utazás-
sal és technikai részletekkel kapcsolat-
ban Asztalos György presbiterünket, 
missziói munkatársunkat keressük 
(asztalos.gyuri@gmail.com). 

Idei Orgonaünnepünket június 1-én 
tartjuk templomunkban.

Konfirmandusaink idei beszámolója május 18-án, szombaton délelőtt 10 
órakor lesz tanácstermünkben, a konfirmációra pedig másnap, a 10.30-as 
istentiszteleten kerül sor. Szeretettel hívjuk és várjuk az alkalmakra a ju-
bilálókat is, akik 10, 20, 25, 50, vagy még több évvel ezelőtt konfirmáltak: 
Baranyai Erik Szindbád, Berczeli Luca Lili, Bilsiczky Ádám, Fejér Orsolya, 
Missura Panna Márta, Körmendy Tóth András, valamint felkészítő lelké-
szük, Blázy Árpádné.

Konfirmandusaink
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Telefonszámok

Lelkészi hivatal  ........................................................................................................... 1/361-2159 
Gáncs Tamás igazgató lelkész  ...................................................................................  20/824-3703
Blázy Árpád parókus lelkész  ....................................................................................  20/824-2907
Blázy Árpádné másodlelkész  ...................................................................................  20/391-3711
Gombkötő Beáta hitoktató  .......................................................................................  20/824-8072
Buday Dorka hitoktató  ..............................................................................................  20/824-5370
Bence Gábor kántor, karnagy  ...................................................................................  20/824-4524
Németh Sándor kántor  .............................................................................................  20/824-2762
Pöröntő Edina egyházfi  ............................................................................................  30/846-1656
Török Lajos másodegyházfi  ......................................................................................  20/464-4554

Lelkészi hivatal: 
1114 Budapest,  
Bocskai út 10.
Hétfő-péntek 9–13 óra,
Csütörtök 17–19 óra.

Lelkészek beosztása:
Blázy Árpádné: hétfő 10-12, csütörtök 10-12 (szabadnap: szerda)
Blázy Árpád: kedd, péntek 10-12 (szabadnap: csütörtök)
Gáncs Tamás: szerda 10-12, csütörtök 17-19 (szabadnap: hétfő)
Pöröntő Edina egyházfi szabadnapja a csütörtök.

Hivatali rend

Kelenföldi Evangélikus Hírlevél  
A Budapest-Kelenföldi 
Evangélikus Egyházközség 
ingyenes lapja

1114 Budapest, Bocskai út 10., 
kelenfold@lutheran.hu, 
http://kelenfold.lutheran.hu
Fent vagyunk a Facebookon:
Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet
Szerkesztőség: Bernhardt dóra, 
Blázy árpád, Blázy árpádné, Gáncs tamás, 
harmati Béláné, ittzés-Venásch eszter, 
szaBó KinGa, Komáromi BenedeK

Szerkesztőségi ügyekben kereshető:  
illés zsófia

Megjelent 1300 példányban.
Egy példány nyomdai előállítási 
költsége 100 forint. A lap készítéséhez 
adományokat elfogadunk, melyeket 
a templomi perselybe kérünk betenni.

Felelős kiadó: szepesfalVy áKos 
Nyomdai előkészítés: KoVács andrás

Nyomdai kivitelezés: VareG hunGary Kft. 
(www.vareg.hu)
Felelős vezető: eGyed márton

Tartalomjegyzék
Hangoló  

Dsida  Jenő - Nagypénteki Ima 2
Szabadság miatt... 2
Szeretsz-e engem? 3

Beszélgetősarok 
 Hitoktatónkat kérdeztük  4
 Megkérdeztük  5

Montázs  
Otthonteremtés ‒ kivitelezés alatt 7
Ismét Szárszón 10
Rövid beszámoló az ádventi vásárról 11
Kelenföld anno 12
Hittanverseny 2019 13

Kitekintő
Egyetemmel a világ körül  15
Itt Buffalo 17 
Vendégünk volt Mawasala Mbela 
Fabien SVD, verbita szerzetes 18

Ajánló
Senki gyermekei - Huszonhat sors az utcáról  20

Nézegető  22
Hírek, események   

Gyülekezetünk az anyakönyvek tükrében  24
Gyülekezetünk életéből 26
Hivogatás 29



Április 7.  Böjt ötödik vasárnapja (Judica) – áldozati vasárnap 
8 óra úrv. Blázy Árpádné
9 óra (Farkasrét) Gáncs Tamás
9.30 úrv. Blázy Árpád – Komáromi Benedek /családi/
10.30 óra úrv. Blázy Árpádné
18 óra Gáncs Tamás –Vespera

Április 21.     Húsvét ünnepe
8 óra úrv. Blázy Árpád
9 óra (Farkasrét) úrv. Blázy Árpádné
10.30 óra Gáncs Tamás – Gyermekistentisztelet
10.30 óra úrv. Blázy Árpád
18 óra Blázy Árpádné –Vespera
Április 22.     Húsvét 2. napja
8 óra úrv. Gáncs Tamás
9 óra (Farkasrét) úrv. Blázy Árpád
10.30 óra úrv. Gáncs Tamás – Örömzene

Április 17.      Nagyszerda
18 óra Török Zoltán – Zenés böjti sorozat
Április 18.      Nagycsütörtök
18 óra úrv. Komáromi Benedek 
Április 19.     Nagypéntek
9 óra (Farkasrét) úrv. Rezessy Miklós
10.30 óra úrv. Blázy Árpádné
18 óra Gáncs Tamás – Passióolvasás

Április 14.  Böjt hatodik vasárnapja (Palmarum)
8 óra úrv. Gáncs Tamás
9 óra (Farkasrét) Rezessy Miklós
10.30 óra úrv. Gáncs Tamás – Gyermekek bevonulása
18 óra Rezessy Miklós –Vespera

Április 28.     Húsvét ünnepe utáni első vasárnap
8 óra úrv. Blázy Árpád
9 óra (Farkasrét) úrv Galli István – úrv: Missura Tibor
10.30 óra úrv. Blázy Árpád
18 óra Gombkötő Beáta – Vespera

A Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet

ISTENTISZTELETI RENDJE ÉS BEOSZTÁSA
2019 április

„Bizony, Isten Fia volt ez!”(Mt 27,54)


