
GYÜLEKEZETI HÍRADÓ
Budapest  Csepel  Központi

Református Gyülekezet

2022. XXVIII. évfolyam 1. szám

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, 
él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszede ezt?” 

(János evangéliuma 11,2526)

KEDVES TESTVÉREIM!

A Heidelbergi Káté 45. kérdésében az áll: Mit használ neked a Krisztus 
feltámadása?

Mai modern világunkban első hallásra talán furcsán hangzik ez a 
kérdés – ahol a haszon, a nyereségvágy és saját dolgaink hajtanak minket 
előre –, de talán sokkal személyesebbé válik számunkra, ha így tesszük fel:

Mi hasznom van nekem, személyesen abból, hogy Krisztus feltámadt?

És a jó hír az számunkra, kedves testvéreim, hogy Jézus 
feltámadásából lehet és van is haszna minden embernek! Még azoknak is, 
akik egyelőre nem hallottak Jézusról…

Hiszen a húsvét nem arról szól, hogy megemlékezünk Jézusról, aki 
meghalt és felment a mennyekbe. Itt nincs vége a húsvéti történetnek!

Ő fel is támadt a halottak közül! Tehát Ő az élet Ura!
Azt már láthattuk, hogy Jézusnak hatalma van az élet és halál felett, 

amikor feltámasztotta Lázárt vagy a naini fiút.

Most viszont a jó hír számunkra az, hogy Jézus feltámadott a halálból, 
és bármilyen nehéz is felfognunk még, de azt mondta, mi is részesülünk 
ebből az ajándékból!

Ez az igazi örömhír, amelyre a hálás, Jézusnak szolgáló életünk lehet a 
mi válaszunk!

Adja Isten, hogy a Krisztus feltámadásából származó húsvéti öröm ne 
csak ez alatt a pár nap alatt járja át a szívünket, hanem életünk minden 
napján éljünk azzal a hittel, hogy nekünk élő Urunk van. Mert ahogyan az 
ének is mondja: „Él a Jézus a mi fejünk, Keresztyének énekeljünk, Ülvén 
húsvét ünnepeket, Új győzedelmi éneket.”

Ámen.
Kósa Márk János lelkipásztor

Áhítat
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„Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; 
föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, ahová Őt helyezék.” (Mk 16,6)

KEDVES TESTVÉREK!

A feltámadás ünnepének mindenkori üzenete ez: Jézus meghalt a 
kereszten a mi bűneinkért miattunk, helyettünk, érettünk.

Szolgai formát vett fel, emberré lett, hogy életét feláldozhassa az 
emberiségért. Halála áldozati halál volt, feltámadása győzelem az örök halál 
felett. Ha hiszünk az Úr Jézus feltámadásában, akkor azt is el kell hinnünk, 
hogy Ő a mi vétkeinkért és bűneinkért halt meg.

A hívő keresztyén ember épp oly bizonyos abban, hogy lesz feltámadás 
(mert Krisztus feltámadott), mint abban, hogy Jézus Krisztusért van 
bűnbocsánat. Jézus halálával és feltámadásával egy örök isteni terv valósult 
meg: meg lett nyitva az emberek előtt a Teremtő Atyához visszavezető út. 
Minden okunk megvan tehát az örömre, reménységre, mert nem egy halott 
Megváltóra emlékezünk, hanem a húsvét bizonyosságával élő Urunkat 
magasztalhatjuk és követhetjük. Istené legyen érte a dicsőség!

Szeretettel kívánok Istentől megáldott Feltámadás ünnepet a 
Testvéreknek és kedves családjaiknak a presbitérium és családom nevében:

Holik Attila főgondnok

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz 
dicsőséget szeretetedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)

Egy meglehetősen nehéz időszakban – amelynek hatása alól olykor az 
egyház (egyházközségek) sem tudják magukat kivonni – szükséges 
megidézni a Szentírás számunkra oly fontos hangsúlyát: Soli Deo Gloria! 
Egyedül Istené a dicsőség!

Midőn megnyitják gyülekezetünk honlapját vagy gyülekezeti híradónkat, 
bízom benne, hogy a CsepelKözponti Református Egyházközségnek nem 
csak a napfényes, de a hiteles vonatkozásairól is tudomást szereznek. 
Nagyon szeretném, hogy ha – József Attila verséből is tanulva – „nem csak a 
valódit, de az igazat is” bemutatnánk magunkról. Nem a szépet kívánjuk 
kizárólagosan megjeleníteni, hanem sokkal inkább azt, kié vagyunk, mik 
vagyunk, milyen törekvéseink vannak. Természetesen nem csak ünnepek, de 
hétköznapok is jellemzik gyülekezetünk életét, amelyeket olykor nem könnyű 
Isten kegyelme nélkül elhordozni.

Honlapunk és Gyülekezeti híradónk küldetése
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Egyházközségünk, mint az evangélium által reformált közösség 
igyekszik tanúskodni Uráról, ezzel eleget téve megbízatásának. Az idők 
folyamán a módozatok változhatnak, de a tartalom ugyanaz kell, hogy 
maradjon.

Egy honlap, egy gyülekezeti híradó jó esetben nem csupán 
bemutatkozás, önmegjelenítés, hanem bizonyságtétel is. Adja Isten, hogy az, 
aki gyülekezetünk felé figyelmet szentel, egy olyan közösséget láthasson 
bennünk, amely az életünk kihívásai közepette is igyekszik hű maradni 
Urához és megbízatásához.

Isten Gazdag Áldása legyen Testvéreinken!
Holik Attila főgondnok

Házasság hete
HÁZASPÁROS VACSORA
2022. FEBRUÁR 18.

A Házasság hete alkalmából a gyülekezet közösen elköltendő vacsorá
ra hívta házaspárjait, így minket is. A bejáratnál kis névtáblákat kaptunk a 
testvérekkel való könnyebb ismerkedés érdekében, melyre a házasfelek a 
néven kívül egy kedves tulajdonságot is írtak. A szépen megterített asztalok
hoz ülve mindjárt beszélgetések alakultak ki – örömmel láttuk újra egymást.

Az alkalmat közös imával kezdtük, majd további beszélgetések 
közepette nekiláttunk a finom falatoknak.
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De nem csak az étkezés miatt jöttünk ám össze! Kaptunk feladatot is.  

Minden házaspár kapott egy kérdést, amelyen gondolkodhatott. Az 
étkezés végeztével az azonos kérdést kapó párok egy asztalhoz települtek 
és a kapott témát közösen dolgozták fel. A mi kérdésünk az volt, hogy 
előfordulte, hogy a házasságunk rossz irányt vett, és ha igen, akkor hogyan 
sikerült megoldani a problémákat. Az így összeült kis csapatunkkal meg
osztottuk a témához kapcsolódó gondolatainkat, tapasztalatainkat. Ezt 
követően minden asztaltól egy “szóvivő” összefoglalta azokat a meg
oldásokat, amelyek minden házaspár esetében beváltak. Ezek elsősorban a 
kommunikáció, a problémák megbeszélése, a türelem és a szeretet voltak. 
Erről mindjárt eszünkbe is juthat a Lélek gyümölcseinek felsorolása (Gal 
5,2223) és a Biblia tanítása a szeretetről (többek között az 1Kor 16,14). 
Ezek segítségével mindig sikerült megoldást találni.

Ezután további vidám beszélgetések kerekedtek, alkalmat adva 
egymás jobb megismerésére. Egy kedvesen odakészített padon még 
fényképezkedésre is lehetősége volt a házasoknak.

Hálás vagyok érte, hogy ott lehettem.
Egy testvérnő

HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN
2022. ÁPRILIS 3.

2022. április 3án délután örömteli eseményre gyűltünk össze a 
gyülekezetbe, illetve hittanra járó gyermekeinkkel és családjaikkal.

Kéri Tamásné Rozika és a gyermekmunkások tolmácsolásában 
hallhattuk az örömhírt, hogy Jézus valóban feltámadt, JÉZUS ÉL! Az 
alkalmon nyomozásba kezdtünk és több szemtanú szemszögéből is hallottuk 
a jó hírt. Gyermekmunkásaink jelenítették meg beöltözve, a gyülekezet 
soraiba beülve többek között arimátiai Józsefet, egy római katonát, magdalai 
Máriát, Simon Pétert és Tamást. Láthattuk, hogy abban az időben is, de ma 
is sok ember életében hozott és hoz változást Jézus Krisztus. Alkalmunk e 
részének lezárásaként játékos formában közösen tanultuk meg az 
aranymondást:

„…Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él;” (János evangéliuma 11,25)

Az ezt követő csokitojáskeresés után a kézműves foglalkozás is az új 

Gyülekezeti alkalom
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élethez kapcsolódott. Kis poharakba búzát ültettek a gyerekek, ami nem 
csak finom egy kenyérszeleten, ha frissen kihajt, de emlékeztetheti őket a 
délutánon elhangzottakra, hogy nekik is lehet új, megváltozott életük Jézus 
halála és feltámadása árán.

Mindezek után a gyerekek nagy örömére közös játékkal zárult az 
alkalom.

Hálát adhatunk Istennek ezért a kedves, jó légkörű, családias 
délutánért, és adja az Úr, hogy ne múljon el nyomtalanul ez az együtt töltött 
idő a gyermekek és szüleik életéből sem.

Nagy Péter Róbertné Erzsike hitoktató

Áldott Feltámadás ünnepet kívánunk
 a gyülekezet minden tagjának!

Kéri Tamás lelkipásztor és családja,
Kósa Márk János beosztott lelkész,

a presbitérium és a szerkesztők
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JÉZUS ÉL!

Biatorbágy gyönyörű vidék.

Az Iharos völgyében töltöttem el öt napot március elején. Erről 
szeretnék néhány gondolatot megosztani.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Máté evangéliuma 
11,28)

Ez a bibliai vers olvasható a Magyar Belmisszió Biatorbágy felekezet
közi közösség honlapján (http://www.mbb.hu). Egy itteni (férfi)csendeshéten 
vettem részt.

Az, hogy 65 éve fennáll ez a hely – minden egyházi vagy világi 
hivatalos támogató nélkül, ingyen szállást és teljes ellátást adva a 
résztvevőknek – számomra már önmagában is Csoda.

Nyugtalansággal és békétlenséggel a szívemben érkeztem meg: az élet 
sokféle terhével, megoldhatatlannak látszó feladatokkal és az azokban való 
állhatatosságom hiányosságaival. Meg voltam terhelve én is. Ezért is 
jelentkeztem.

Az első napon egy bibliai idézetet tartalmazó kártyát kaptam, amin ez 
állt: „Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de 
hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják.” (Ezsdrás 
könyve 8,22b)

A hét során egyre világosabb lett számomra, hogy elhagytam Istent, 
valahányszor a túlterheltségben nem Hozzá folyamodtam, nem Őt kerestem, 
nem az Ő megoldásait.

Itt leírhatatlan, hogyan találtam bocsánatot erre, milyen felszabadulást 
élhettem át és milyen útmutatások mentén nyílt lehetőségem reményre és 
újrakezdésre.

Jó olykor hosszabban is megállni a hétköznapok munkájából... , akár öt 
napra, akár Biatorbágyon... Istenhez közeledve.

Wittmann Pali
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KONFIRMANDUS HÉTVÉGE
RÉPÁSHUTA, 2022. ÁPRILIS 810

Az elmúlt hétvégén gyülekezetünk fiataljaival Répáshután jártunk, 
péntek délutántól vasárnap délutánig. Erre a hétvégére konfirmandusainkat 
vittük el, hogy Istenhez és természetesen egymáshoz is közelebb kerüljenek, 
illetve hogy megismerkedjenek a gyülekezet ificsoportjával.

Ifiseink együtt szolgáltak a lelkészekkel a konfisok között, és egy 
konfirmandustestvérpár édesanyja is segített, hogy a hétvége jól sikerüljön.

A fő téma az volt, milyen nehézségekkel is jár a keresztyén élet 
megélése a hétköznapokban, milyen kételyek ébredhetnek bennünk, illetve 
milyen érvekkel találkozhatunk a hittel szemben, ha „Istent még nem ismerő” 
ismerőseinkkel beszélgetünk.

Istennek hála, még a rossz idő ellenére is jól éreztük magunkat együtt! 
Szombat délután a kézműves foglalkozás keretén belül a fiatalok bögrét 
festettek egymásnak, melyekből így egészen művészi alkotások születtek.

Vasárnapra gyönyörű idő lett, és mielőtt haza indultunk volna, a közeli 
Felsőtárkányban tartottuk meg közösen az istentiszteletet, ahol az ifisek 
zenéléssel szolgáltak, a konfirmandus fiatalok pedig a liturgiába segítettek 
be. Nagyon áldásos alkalom volt, amelyet egy közös ebéddel zártunk, amire 
az ottani lelkipásztor, Hajdu László hívott meg bennünket.

Hálás a szívünk Isten felé, aki megáldotta a hétvégénket!

Kósa Márk János lelkipásztor
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A KÉT KÉP KÖZÖTT TÍZ ELTÉRÉS VAN. KERESD MEG ŐKET!

VIRÁGVASÁRNAPI KIFESTŐ



1.) 2020. március közepe óta minden vasárnap 10 órától online közvetítést 
is tartunk az istentiszteletről, így a testvérek gyülekezetünk hivatalos 
Facebookoldalán (www.facebook.com/bcskre, BudapestCsepelKözponti 
Református 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 tájékozódhatnak a gyülekezet életéről is.

2.) 2022. január 1jén, szombaton 10 órakor Újévi istentiszteletet tartottunk 
a gyülekezeti teremben.

3.) Január 15én, szombaton 17 órától orgonakoncertet adott 
templomunkban Kis Benedek, gyülekezetünk egyik kántora, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem III. éves Egyházzeneorgona szakos hallgatója. 
Ezúton is köszönjük a színvonalas zenei szolgálatot és áldást kívánunk 
életére, további szolgálataira!

4.) Január 16án, vasárnap istentisztelet után presbiteri gyűlést tartottunk, 
melyen a presbitérium elfogadta a gyülekezet 2021. évi záró számadását, 
aktualizált vagyonleltárát, 2022. évi költségvetését, a lelkészek díjlevelét, a 
gyülekezet választói névjegyzékét és a missziói munkatervet.

5.) A január 16i presbiteri gyűlésen jóváhagyott Választói névjegyzéket 
három hétig tudták a testvérek megtekinteni és kérni az esetleges 
módosításokat. Ezt követően a presbitérium felterjesztette a módosított 
névjegyzéket az egyházmegyének, ami jogerőre emelkedése óta a lelkészi 
hivatalban tekinthető meg. A Választói névjegyzékben – a tavalyi 
egyházfenntartói járulékok befizetése alapján – idén 167 fő neve szerepel.

6.) Az egyetemes imahetet 2022. január 18án, 19én és 21én tartottuk 
evangélikus, baptista és görög katolikus testvéreinkkel közösen.

7.) Január 29én, szombaton 16 órától az új gyülekezeti teremben közös 
filmnézésen, majd a filmről való beszélgetésen vehettek részt a testvérek.

8.) Február 1jén volt 10 éve, hogy Kéri Tamás lelkipásztor megkezdte 
szolgálatát gyülekezetünkben. Ebből az alkalomból tablók készültek az 
elmúlt időszak eseményeiről. A fotókiállítás jelenleg is megtekinthető a 
gyülekezeti teremben.

9.) Február 16án, szerdán egy hangtechnikai vállalkozó, Kéri Tamás 
lelkipásztor és több presbiterünk megbeszélést tartott alkalmaink 
kihangosításának és online közvetítésének hangtechnikai megoldásairól.

10.) Február 18án, pénteken 18 órától közös vacsorán vehettek részt 
gyülekezetünk házaspárjai. Az alkalmat a Házasság hete alkalmából 
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szerveztük. A résztvevő 19 házaspár egy jó hangulatú, tartalmas, lelki táplá
lékot is adó estét tölthetett együtt.

11.) Február 19én, szombaton gyülekezetünk fiataljai a Mátrában 
kirándultak: a Galyatető csúcsát „hódították meg”.

12.) Február 24én, csütörtökön 18 órától presbiteri és alapítványi gyűlést 
tartottunk, melyen szó esett a Mátraházi gyülekezeti hétvége pénzügyi 
kérdéseiről, a 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásáról, 
áramszolgáltatóváltásról, a hangtechnikai kérdésekről és a templomtorony 
állapotáról.

13.) A felnőttek számára márciusban indultak a konfirmációelőkészítő 
alkalmak.

14.) Március 5én, szombaton Holik Attila főgondnok egyházkerületi 
főgondnoki értekezleten vett részt. A hitéleti kérdésekről való beszélgetés 
mellett Balog Zoltán püspök úrnál és Veres Sándor egyházkerületi főgondnok 
úrnál kihallgatáson is részt vett, melyen pénzügyi támogatás ügyében járt el 
templomunk tetőszerkezetének felújításával kapcsolatban. (Február végén 
és március elején megtörtént a templom tetőszerkezetének teljes statikai 
felülvizsgálata. A felmérés során készült fényképeket továbbítottuk az 
egyházkerület, az egyházmegye, a Pannonterv Kft építésze és az 
örökségvédelmi hatóság felé. Jelenleg a tetőszerkezet felújítására vonatkozó 
árajánlatokra várunk, valamint egy újabb egyeztetést kértünk az 
egyházkerület főgondnokától.)

15.) A március 6i, bibliavasárnapi perselypénzt – a Zsinat döntése értelmé
ben – továbbküldtük a magyar nyelvű bibliaterjesztés céljaira, a március 20i 
perselypénzt pedig az ukrajnai háború kárvallottjainak támogatására küldtük 
el. A kárpátaljai menekülteket két telefonszám hívásával is támogathatjuk: 
1357 (Híd Kárpátaljáért adománygyűjtő vonal) és 1358 (Magyar Református 
Szeretetszolgálat adománygyűjtő vonala).

16.) Március 30án, szerdán 18 órától rendkívüli presbiteri gyűlés volt.

17.) Április 3án, vasárnap 16 órától Húsvétváró családi délutánt tartottunk a 
templomban hittanos gyermekeinknek és családjuknak – vidám énekekkel, 
bibliai történettel, csokitojáskereséssel és kézműves foglalkozással.

18.) Április 47ig, hétfő estétől csütörtökig Kéri Tamás lelkipásztor lelkész
konferencián vett részt Mátraházán.

19.) Április 810ig, péntek délutántól vasárnapig konfirmandus hétvégét 
tartottunk Répáshután, 32 fő részvételével.
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20.) Nagyheti úrvacsoraelőkészítő alkalmainkat április 12én, 13án és 14
én, keddszerdacsütörtökön tartottuk, 18 órai kezdettel a gyülekezeti 
teremben. Nagyszerdán 12 órától templomunkban hallgatták Isten Igéjét a 
kerületi Apáczai Csere János Középiskola diákjai.

21.) Április 15én, Nagypénteken és április 1718án, húsvét vasárnap és 
húsvét hétfőn 10 órától úrvacsorás istentiszteletet tartottunk.

22.) A Kanonica vizitáció keretében április 20án, szerdán Nt. Pocsaji Miklós 
egyházmegyei pénzügyi biztos, április 25én, hétfőn pedig – presbiteri gyűlés 
keretében – Nt. Molnár Sándor egyházmegyei tanácsos és gondnoka keresi 
fel gyülekezetünket. A vizitáció során az egyházmegye képviselői 
átvizsgálják pénzügyi elszámolásunkat, valamint áttekintik az elmúlt évben 
végzett egyházközségi munkánkat.

23.) Gyülekezeti hétvégénk június 912ig, csütörtöktől vasárnapig lesz 
Mátraházán. Személyi igazolványt minden résztvevő hozzon magával! A 
gyülekezet és a Pathmosz Alapítvány támogatásával a rászoruló családok, 
személyek számára kedvezményt tudunk biztosítani.

24.) Az elmúlt időszakban megkereszteltük Repellik Ágnes felnőtt 
testvérünket, Illés Hajnalka Radnóti Viktória nevű gyermekét, Csutorka 
Gábor és Kállai Ilona Bíbor nevű leánygyermekét, Erdős Attila és Kutsa 
Nikolett (gyülekezetünk BabaMama körének régi tagja) Milán nevű 
fiúgyermekét, Bálint Balázs Dávid és Seregélyes Judit Fanni Veronika nevű 
leánygyermekét, valamint Kerner Viktor és Árvai Viktória Alina nevű 
leánygyermekét.
Az Úr áldja meg a családokat és a gyermekek keresztyén hitben való 
nevelését!

25.) Az elmúlt időszakban végső földi búcsút vettünk Pózna Miklósné Reich 
Jolántól (†65), Kocsis Imrétől (†85), Banduláné Pál Ibolya Bernadettől (†54) 
és Tóth Gézáné Váradi Erzsébettől (†88). Búcsúznunk kellett Székely (sz. 
Betlendi) Gizella (†79) és Székely Dénes (†79) testvérünktől, akik csupán 
egy hónap különbséggel hunytak el, és akiknek személyében Nagyné 
Székely Adél, gyülekezetünk tagja, szeretett szüleit vesztette el. Eltemettük 
Skoupy Károlyné Kovács Zsuzsannát (†67), Imrik Mihályné Gellért Máriát 
(†78) és Veszprémi Gábort (†64). Búcsúznunk kellett Tári Ignácné Penke 
Idától (†99), gyülekezetünk régi tagjától is. Utolsó földi útjára kísértük Sörös 
Antalt (†29), Őze István Dezsőt (†89), Baráth Sándort (†72), Kiss Lajost 
(†85), Szarvas Józsefet (†65), Pingiczer Endréné Bartus Arankát (†88), 
Lieber Sándort (†71), Polgár Sándorné Kürti Editet (†73), Papp Lajosné 
Kremmer Klárát (†77), Gönczi Istvánt (†60), Fehér Rolandot (†35), Örlős 
Istvánné Szabó Terézt (†73), Espár Lajosné Kemenes Irmát (†88), Szabó 
József Zsigmondot (†57), Varga Gyulát (†82), Szászi Bélát (†82), Kovács 
Sándor Józsefet (†85), Algács Györgyöt (†70), Oláh Andrásné Kékesi 
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Angyalkát (†57), Nagy Lajost (†60), Tóth András Mihályt (†65), Briga 
Zoltánné Bertalan Katalin Máriát (†73), Csuka Istvánt (†66), Dobos Tiborné 
Stockinger Boglárkát (†52), Karsa Zoltán Mihályt (†67), Mezővári Gusztávné 
Pári Rozália Valériát (†81), Bobek Andrást (†79), Mészáros Gyulát (†90) – 
gyülekezetünk tagjának, Gáspár Bíborkának a nagypapáját – és Kindornai 
Péter Zoltánné Kövics Gizellát (†70).
A Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük szeretteik számára – ahogy az Ige 
mondja: „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a sebzett 
lelkeket.”

26.) Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe mindkét fajta 1%os adó
felajánlási lehetőséget, melyről a magánszemélyek május 20ig 
nyilatkozhatnak a NAV felé. A Magyarországi Református Egyház technikai 
száma 0066. A Pathmosz Alapítvány adószáma – amely gyülekezetünket 
közvetlenül támogatja: 18266511143. A nyomtatvány kitöltéséhez 
segítséget tudunk nyújtani az iratterjesztésben vagy hétköznaponként 916 
óráig a lelkészi hivatalban.

27.) Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést: hitmélyítő olvasmányokat, a 
Reformátusok Lapját, ünnepi képeslapokat. Szívesen segítünk adott témájú 
keresztyén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. Gyengén látó 
testvéreink sok kötetes, nagy betűvel szedett Újszövetséget is 
kölcsönözhetnek az iratterjesztésből. Továbbra is kapható a Zsinat által 
összeállíttatott új énekeskönyv – 2500 Ftos áron. Ezúton is köszönjük Jakab 
Gusztávné testvérünk keze munkáját, aki hímzett borítót készített a 
gyülekezetünk használatában levő 10 db új énekeskönyvre.

28.) A templom bejáratánál elhelyezett imaládába továbbra is szeretettel 
fogadjuk az imakéréseket és a hálaadásokat.

29.) Kéri Tamás és Kósa Márk lelkipásztor végzi a gyülekezeti tagok 
látogatását. Aki mielőbb szeretné e látogatást, kérjük, jelezze a lelkészi 
hivatalban!

30.) A gyülekezeti ház földszintjén található hirdetőtáblára továbbra is 
lehetőségük van a testvéreknek hirdetéseik elhelyezésére.

31.) Egyházunk mobiltelefonflottájához aki szeretne, tud csatlakozni. Az 
előfizetés igénybevételével kapcsolatos információkról személyesen, 
telefonon vagy emailben tudnak érdeklődni a testvérek, elérhetőségeinken 
keresztül.
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK

Zárás

Minden alkalmat a járványügyi előírások betartásával tartunk meg.

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.
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A GYÜLEKEZET FOLYÓSZÁMLA SZÁMA:
(Bp.Csepelközponti Ref. Ek.): 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 
Babajátszóban (gyülekezeti ház, emelet)

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


