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Kedves Testvérek! 
 
 
Ismét meghirdetjük áldozati vasárnapi gyűjtésünket. Ezen a vasárnapon évről évre valamilyen 
meghatározott célra kérjük a testvérek segítségét. 

 

Az áldozati vasárnapot ebben az évben június 12-én tartjuk. 

 

Idén ez az alkalom egyben tanévzáró istentiszteletünk is, ezért aznap a Bocskai úton egy közös 
istentiszteletet tartunk 10:30-as kezdettel, illetve Farkasréten a szokásos rendben 9 órakor 
találkozhatunk. Istentiszteleteinken letehetjük adományunkat, névvel ellátott vagy név nélküli 
borítékban. Külön befizetéssel vagy átutalással is adakozhat bárki. A gyülekezet számlaszáma: 
11711034-20020859, kérjük, a közleménybe írják oda, hogy „áldozati vasárnap”. 

Az idei cél ismét a gyermek és ifjúsági munkák továbbá a Farkasréti kápolna támogatása – 

ezekhez kérjük hűséges gyülekezeti tagjaink idei adományát. 
 

 A 2021-es évhez hasonlóan szeretnénk folytatni a fiatalok által használt helyiségek 
felújítását.  

 Az ősszel elindult ifjúsági istentiszteletekhez alkalmasabb hangosítás, illetve a Farkasréti 
kápolna hangosítása is szükséges lenne. 

 Változatlanul terveink között szerepelnek őszi ifi és konfirmandus hétvégék és a tavaszi 
gyülekezeti hétvége (Fót, Paks, Piliscsaba, Szárszó) is, ahol a rászoruló résztvevők számára 
kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk. 

 

Hálát adunk minden eddigi adományért! 

 

A tavalyi gyűjtés célja a gyülekezeti élet felpezsdítése volt, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági 
munkákra. A felhívásra 1.277.700 Ft érkezett.  

Eredeti terveink között szerepelt az alagsori gyülekezeti tér felújításának folytatása: erre a célra 
2021-ben 2.245.480 Ft-ot költöttünk. A többi felsorolt célt (hitoktatói munka, programok 
támogatása, bútorok) egyéb adományokból és pályázatokból valósítottuk meg. 

 

Befejezésül idén is azzal az igével biztatunk mindenkit, amely áldozati vasárnapjaink jelmondata 
lett: „Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek van, nem aszerint, amije 
nincs.” (2Kor 8,12) 

 



 

Néhány általános gondolat pénzügyeinkről 
 

 
Éves költségvetésünk, ha nincs extra beruházás, 30-35 millió forint körül van, példaként a 2021. évi 
tételeket egy-egy grafikonon ábrázoltuk. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevételeink: 

 Fő bevételi forrásunk: a gyülekezeti tagok adománya - legyen az perselypénz, 
egyházfenntartói hozzájárulás vagy adomány 
Évi 10 vasárnap országos egyházi célokra gyűjtünk, ezen napok perselypénzét továbbutaljuk 

 Bérleti díj: 2 nagyobb bérbeadott ingatlan után és alkalmanként egy-egy helyiség 
bérbeadásából 

 Urnahely értékesítés 
 Pályázatok – állami, önkormányzati és egyházi forrásból 

 
Kiadásaink: 

 Legnagyobb kiadásunk: munkatársaink díjazása - lelkészek, kántorok, egyházfi, 
irodavezető, stb. 

 Egyházi célokra továbbítandó tételek (kötelező offertórium, egyházmegyei, hitoktatói 
hozzájárulás, stb.) 

 Rezsi 
 Karbantartás - beruházások: rendszeres tételek a kazánok, lift ellenőrzése 
 Mindenféle anyagok és szolgáltatások: a működéshez és a programokhoz szükséges tételek  

Egy fontos összefüggés: az egyházi szolgálattevők számára adómentesen annyi pénzt lehet kifizetni, 
amennyi az adományok összege.  
 
Mindezekből is látható, mennyire fontos a gyülekezetünk fenntartásához a testvérek 
lehetőségeikhez képest vállalt rendszeres hozzájárulása. Ennek mértéke egy korábbi ajánlás alapján 
a család jövedelmének 1-2%-a. Minden támogatást ezúton is köszönünk! 

 
Erős vár a mi Istenünk! 

 
 
 

Sulyok Petra Gáncs Tamás Szepesfalvy Ákos 
gondnok igazgató lelkész felügyelő 

 


