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Áldott Húsvéti Ünnepeket!

„Íme az igaz húsvéti Bárány,
Isten rendelése szerint,
Magasan, a kereszt fáján
A szeretet forró lángjában sülve,
Vére megjelölte házunk kapuját,
S így hitünk azt tartja a halálról,
Hogy hóhéra immár nem férhet hozzánk.
Halleluja!”

J. S. Bach 4. kantáta – Christ lag in Todesbanden, basszus ária  
(fordította Vashegyi György)  

Róth Miksa üvegfestm
énye – Fasori evangélikus tem

plom



„HOZSÁNNA DÁVID FIÁNAK! 
ÁLDOTT, AKI JÖN AZ ÚR NEVÉBEN! 

HOZSÁNNA A MAGASSÁGBAN!”

Kedves Szülők és Gyerekek!

Szeretettel várjuk a gyermekeket családjukkal együtt
2019. április 14-én 11 órakor kezdődő 
Virágvasárnapi gyermekfoglalkozásra

A gyerekekkel a templomban (Városligeti fasor 17.) gyülekezünk,  
és a vidám kézműveskedést követően ide is térünk vissza, hogy énekes 
bevonulásunk után a felnőttek az úrvacsora szentségében, a gyermekek 

pedig személyes áldásban részesülhessenek.

Az ünnepi istentisztelet után a gimnázium könyvtárában mindenki 
vendégünk süteményre és kávéra!

Sütemény felajánlásokat köszönettel elfogadunk.

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt!
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Túróczy Zoltán: LÁTNI AKARJUK JÉZUST!
Evangéliumi szakasz olvasásra: János 12,20–26

„Ha valaki nekem szolgál, engem kö-
vessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én 
szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, 
megbecsüli őt az Atya.” (26. vers)

Ez az ige az örök emberi vágyat fejezi 
ki: látni akarjuk Jézust. Nem elég az em-
bernek tudnia azt a történelem lapjairól, 
hogy Jézus volt. Még az sem elég, hogy a 
teológia lapjairól azt is tudjuk, hogy van; 
az ember látni akarja Jézust!

Nagyon érdekes, hogy nem hallani 
akarja, hanem látni. Örök vágy maradt 
a Jézus Krisztuson kívül élő emberiség 
életében: mutassátok meg nekünk Jézus 
Krisztust! Jézus ezt megérti és segítségére 
siet ennek az emberi vágyakozásnak. Az 
em berek látni akarják, Ő pedig megmu-
tatja magát az embereknek.

Ez a történet elénk tárja azt az igazsá-
got, hogy vannak, akik Jézust keresik, ha 
nem is látják Őt. Hogy a görögök – akik-
ről szent igénkben szó van – ilyenek le-
hettek, az valószínű. Nagy ünnep volt, 
mikor a görögök látni akarták Jézust.  
A nagyünnepi keresztyének között ma is 
sokan vannak, akik ezekhez a görögökhöz 
hasonlítanak abban, hogy látni akarják Jé-
zust. Talán csak egy-egy nagy ünnepen je-
lennek meg a templomban. Miért nyomod 
el a szívedben ezt a Krisztust kereső vá-
gyat? Miért nem mégy kérdéseiddel azok-
hoz, akik az Övéi? Miért engeded, hogy 
gyötörjenek a kérdések?

Látni akarjuk Jézust! Nem elég Róla 
beszélni, betanult szólamokat mondani – 
ez a világ Krisztust látni akarja: hát mu-

tasd meg nekik Jézust! Hogy olyan sokan 
tántorodtak el a hittől, a hit Fejedelmétől, 
Jézus Krisztustól, annak felelősségét a 
keresztyéneknek kell hordozniok. Nem 
Krisztusban csalódott a világ, hanem ta-
nítványaiban, mibennünk. Nem tettük 
könnyűvé, hogy az emberek Krisztushoz 
jussanak és Benne higgyenek. Csak hal-
lottak tőlünk Krisztusról, de életünkben, 
rajtunk nem látták Krisztust!

Az emberek megtérésében mindig je-
lentős szerepe van a másik embernek.  
A megtéréshez két ember jelenléte és 
azonos érdeklődési iránya szükséges.  
Az egyik azé, aki nem ismeri Jézust, a má-
sik azé, aki ismeri. Nem Krisztuson fordul 
meg az, hogy kapok-e Tőle, Róla kinyi-
latkoztatást. Jézus ezt nem tagadja meg. 
Vajon nem azért ismeri-e a világ kevéssé 
Jézus Krisztust, mert az a keresztyénség, 
amit rajtunk látnak, nem ébreszti fel ben-
nük azt a vágyat: szeretnénk megismer-
kedni azzal a Jézus Krisztussal, aki ezek-
ből az emberekből új embereket formált! 
Testvérem! Sohasem tudod, mikor talál-
kozhatsz ezen a földön Jézus Krisztussal 
utoljára, mikor van az az utolsó alkalom, 
amikor még bizonyságot tehetsz. Keresd 
az Urat és mutasd meg az Őt keresőknek, 
amíg lehet, amíg időnk van reá.

Jézus dicsőségéről beszél az ige, az 
egyházi esztendő, az anyaszentegyház 
rendtartása. Jézus dicsőségét azonban 
nem az emberek által megbámult székes-
egyházak és csodálatos emberi szerveze-
tek mutatják legjobban, hanem az a né-
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hány névtelen, de megtért görög, akikről 
szent igénk szól. 

Boldog ember az, aki a névtelen gö-
rögökkel együtt megismerte, meglátta 
és megtapasztalta, hogy kicsoda Jézus 
Krisztus.

Áldott Úr Jézus Krisztus, nemcsak 
megmutatod magadat igédben, hívő em-
berek életében, hanem most is vezetsz 
bennünket. Milyen nagy dolog, hogy lát-
hatunk, és járhatunk 

Veled, még nagyobb dolog, hogy kö-
vethetünk Téged, járhatunk Utánad! Kö-
szönjük Néked, hogy Te előttünk jársz és 
mi mehetünk Utánad, míg egyszer Veled 
hazaérünk! 

Ámen.

Bűnösöknek megváltója,
Jézus, lelkünk megtartója!
Ki szerethet úgy bennünket,
Mint szeretted te lelkünket,
És lettél vigasztalásunk, 
Nyugodalmunk, boldogságunk.

lm, előtted leborulok,
Jézusom, hozzád fordulok:
Teremts bennem tiszta szívet,
Hozzád vágyót, hozzád hívet,
Hogy örömmel kövesselek,
És csak téged szeresselek. (418. ének)

Túróczy Zoltán Ne félj! című áhítatos könyvé-
nek böjti gondolatait adjuk közre az evangéli-
kus püspök hagyatékát gondozó Túróczy-ha-
gyaték Alapítvány engedélyével.

Húsvét naptártörténeti vonatkozásai

Jelenleg használatos naptári rendsze-
rünket, az úgynevezett Gregorián-nap-
tárt 1582-ben XIII. Gergely pápa 

vezette be. Magyarországon 1587-től, Er-
délyben 1590-től hivatalos. Az alapját ké-
pező Julián-naptár szoláris, vagyis a Nap 
járásán alapuló szisztémájával szemben  
a régi római kalendárium, valamint az 
ókori sumer, babilóniai, zsidó naptár 
holdalapú (lunáris), illetve luniszoláris 
jellegű volt. Ebből az antik örökségből 
származik a mai naptári rendszer fontos 
elemeit alkotó úgynevezett mozgó ünne-
peknek az a tulajdonsága, hogy a Földünk 
hűséges kísérőjének, a Holdnak fázisaitól 
függően évről évre eltérő időpontban kö-
vetkeznek be. A mozgó dátumok sorában 
alapvető a kereszténység fő ünnepének, a 
húsvét idejének a vándorlása.

Az ókeresztény időkben több alkalom-
mal is vita tárgyát képezte, hogy pontosan 
mikor ünnepeljék a húsvétot. Egységes 
gyakorlat bevezetésére 325-ben került sor, 
amikor a niceai zsinat határozata szerint: Az 
ünnepet a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
holdtölte utáni vasárnapon kell megtartani. 
Ha ez március 21-re esik, úgy a következő 
telihold a húsvéti hold. Ha pedig ez vasár-
napra esik, úgy a következő vasárnap a 
húsvét napja. Mindezt a következő fontos 
kiegészítésekkel látták el: A húsvét napját 
mindig vasárnap kell ünnepelni. A húsvétot 
nem szabad a zsidókkal együtt ünnepelni, 
így ha Niszán 14 vasárnapra esik, az ün-
nepet hét nappal el kell tolni, mert az csak 
holdtölte után tartható meg. A húsvét min-
den körülmények között csak a tavaszi na-
péjegyenlőség után tartható meg.
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Ennek megfelelően húsvét legkorábban 
március 22-én következhet be – amikor a 
március 21-i napéjegyenlőség éppen teli-
holdra esik. Ez igen ritka, a 21. században 
nem lesz rá példa. Ehhez közeli dátum 
2008-ban március 23. volt. Húsvét legké-
sőbb április 25-én állhat be – legközelebb 
2038-ban lesz ilyen eset. 

A viszonylag késői dátum is ritka: áp-
rilis 24-én mindösszesen 2011-ben és 
2095-ben ünnepelhettünk és ünnepelhe-
tünk ebben az évszázadban. A legkorábbi 
és legkésőbbi időpont ráadásul sokszor 
vitára ad okot, mivel az egyház által ki-
tűzött napéjegyenlőség csillagászati ér-
telemeben gyakorta eltér március 21-től. 
Zavart okoz az is, ha a telihold éppen 
napéj egyenlőség idejére esik. A húsvét 
meghatározza a pünkösd dátumát, amely 
ezután hét héttel esedékes – így mozgó 
ünnepként ez is esztendőről esztendőre 
vándorol a kalendáriumban.

A kronológiával foglalkozó 
csillagászattörténészek egyik 
fontos kutatási területe Jé-
zus Krisztus kereszthalá-
la napra pontos megha-
tározása. 

A témával három 
magyar kutató is fog-
lalkozott. 

Az evangéliumi le-
írások, a zsidó naptár 
beható és alapos vizs-
gálata, továbbá a pár-
huzamosan futó külföl-
di kutatási eredmények 
ötvözése alapján Mah-
ler Ede (1857–1945) 
ókortörténész és kro-
nológus elsőként vizs-

gálta ennek időpontját, és a dátumot 33. 
április 3-ra tette. 

Ugyanerre az eredményre jutott Teres 
Ágoston (1931–2007) jezsuita csillagász, 
a Vatikáni Csillagvizsgáló munkatársa. 
Ponori Thewrewk Aurél (1921–2014) 
csillagászattörténész, az Uránia Csillag-
vizsgáló és a Budapesti Planetárium nyu-
galmazott igazgatója a kereszthalál idejét 
30. április 7-ben határozta meg. Bár az 
időpontokban van eltérés, és nyilvánva-
lóan további kutatásokra is szükség van, 
maga a tény, hogy a Biblia központi feje-
zete ilyen formában „számszerűsíthető”, 
kézzelfogható és tudományos eszközök-
kel is vizsgálható bizonyíték Jézus való-
ságáról.

Rezsabek Nándor 
tudományos újságíró

Fotó: Rezsabek Levente
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Dr. Zsugyel János: Fasori asztalközösség
Gasztroteológiai előadássorozat gyülekezetünkben

Számos olyan alkalmat szervezünk, ahol 
a hagyományos istentiszteleti kereteken 
kívül is lehetőséget nyújtunk tagjainknak 
a kötetlen formájú közösségi együttlétre. 
Így az elmúlt években számos koncerten 
és kiállításon, író-olvasó találkozón és fil-
mvetítésen vehettek részt az érdeklődők. 
Ezek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy 

az egyháztagokon kívül az egyházközség-
hez csak lazábban kötődő, érdeklődő kö-
zönség is megjelenhessen a programokon, 
s így megismerkedhessen a gyülekezet 
életével. Természetesen a programok ak-
kor töltik be hivatásukat, ha nem pusztán 
kulturális események, hanem képesek az 
egyházi hagyományok máig ható és jövő-
be mutató üzenetét is közvetíteni. Ilyen 
rendezvény az elmúlt év őszén indított 
gasztroteológiai előadássorozat is, mely 
minden hónap első szerdáján a Damja nich 

utcai gyülekezeti terem terített asztalai 
mellé hívogatja az érdeklődőket.

A gasztroteológia napjaink „közéle-
ti teológiájának” egyik ága, melynek fő 
üzenete az, hogy „a mai magyar társada-
lomnak szüksége van a különféle embe-
rek olyan ’asztalközösségeire’, amelyek 
hasonlók azokhoz, amiket Jézus teremtett 

maga körül. Nagyobbat nem adhat az egy-
ház közéletünknek, mint az ilyen ’asztal-
közösségek’ rehabilitáló, reményt adó és 
megvalósítható modelljét.” (Bolyki Já-
nos: Jézus asztalközösségei, 1993) 

A gasztroteológia így a Jézus által 
gyakorolt asztalközösséget veszi alapul. 
melynek példája pl. Luther Márton asztali 
beszélgetéseiben folytatódott, ahol a meg-
hívottak a terített asztal közösségében faj-
súlyos közéleti, teológiai kérdéseket máig 
ható érvényességgel tárgyaltak meg. 
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A gyülekezetünk által indított gaszt-
roteológiai sorozat indításként szeré-
nyebb célokat tűzött ki. Egy-egy estén 
egy adott élelmiszerhez kapcsolódó 
előadást hallgathatnak meg a részve-
vők egy avatott – rendszerint teoló-
gus – előadótól, melyet kóstoló követ, 
amely lehetőséget nyújt arra, hogy ér-
zékszervi ellenőrzés alá is vethessék az 
elhangzottakat. Az előadások tárgyát 
azok az élelmiszerek képezik, me-
lyek a Bibliában gyakran szerepelnek,  
illetve hangsúlyos egyházi jelentőség-
gel rendelkeznek. Az előadássorozat 
keretében márciusig a sör, a kenyér,  
a bor és az olaj témáját dolgozták fel,  
s áprilisban sor került a vízzel kapcso-
latos előadásra is. Az előadók kiemel-
ten foglalkoztak az adott élelmiszer 
táplálkozásunkban betöltött szerepével, 
valamint ennek elkészítési és feldolgo-
zási módjával éppúgy, mint bibliai elő-
fordulásával és az egyházi élettel kap-
csolatos összefüggéseivel is. 

Az előadásokat követő kóstolók leg-
alább akkora népszerűségnek örvend-
tek, mint a közvetített ismeretek, erre 
az előadók, illetve az élelmiszereket 
bemutató személyek adott élelmiszer 
iránti személyes elkötelezettsége jelen-
tett garanciát. (Sör – Kovács Áron, ke-
nyér – Bolla Zsuzsanna, bor – Rohály 
Gábor, olaj – Varga Gyöngyi és Giusep-
pe Scaricamazza, víz – Hajnal Géza) 
A telt házas rendezvények hangulata, 
közösségépítő ereje az ötletadókat és 
szervezőket reménység szerint arra 
ösztönözi majd, hogy az előadássorozat 
folytatásáról gondoskodjanak, hogy ez 
a gyülekezetépítés hasznos eszközévé 
váljon.

Előttünk álló programok
2019. április 15-17.  

Svéd konfirmadusok Norrköping- 
Kolmården testvérgyülekezetünkből 

Budapesten.

2019. április 27.  
Gyülekezeti buszos kirándulás,  

Börzsöny (részletek a 22. oldalon)

2019. május 3-5.  
Konfirmandusok (Fasor-Újpest)  

felkészítő tábora, Mátraszentimre.

2019. május 8. este 18 óra  
Gasztro- teológia 6. Dávid Adél  
előadása: Éhség a Bibliában.

2019. május 16.  
Ökumenikus Lelkészkörök országos 

találkozója, Cegléd.

2019. május 18.  
Családi és Missziói Nap, Békéscsaba 

(részletek a 10. oldalon).  
Jelentkezés május 1-ig!

2019. május 30. 18 óra  
Mennybe menet ünnepi zenés  

istentisztelet a Fasorban.

2019. május 2. 11 óra  
Hittanos évzáró istentisztelet – Te Deum  

Igét hirdet: Seben Glória.

2019. június 9. (Pünkösd) 11 óra 
Konfirmációi ünnepi istentisztelet.

2019. június 10. Pünkösdhétfő,  
Egyházmegyei Missziói Nap  

a Fasorban.
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2019-BEN KEZDŐDIK TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSA

Gyülekezetünk nevében a templomot érintő rozetta-mozaik-főhomlokzat felújításá-
ra pályázatot nyújtottunk be egyházunk támogatásával. A súlyos károk elhárítására 
Erzsébetváros Önkormányzatához is kérvénnyel fordultunk. Ezúttal is köszönjük az 
önkormányzat támogatását. Szeretettel várjuk gyülekezetünk, támogatóink szíves 
adományait a helyreállítás munkálataira, melyet a 2019-es év nyarán kezdünk el! 

Rozetta felújítás elkülönített számlája: 
Számlatulajdonos: Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség  

Számlaszám: 11784009-21378492 
Közlemény: Rozetta-mozaik céladomány
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2018-as év zárszámadása

FŐBB BEVÉTELEK
Gyülekezeti tagoktól:
Egyházfenntartói járulék: 3 103 620
Adomány: 2 737 030
Perselypénz: 2 070 870
Céladomány: 746 500
Összesen: 8 658 020
Továbbítandó bevételek:
Iratterjesztés: 166 070
Kötelező offertóriumok: 306 240
Egyéb továbbítandó offertórium: 366 685
Összesen: 838 995
Támogatások: 
Egyházi pályázat: 200 000
Egyéb adomány: 959 670
Önkormányzattól: 5 600 000
Összesen: 6 759 670
Gazdálkodás bevételei:
Lakbérek: 19 567 170
Vízdíj + szemétdíj lakóktól: 2 989 971
Összesen: 22 557 141
Egyéb bevételek:
Követelések törlesztése: 784 515
Kártérítés: 35 000
Kapott kamat: 484
Közterhek (átfutó tétel): 2 206 935
Összesen: 3 026 934
Bevételek mindösszesen:  41 840 760

FŐBB KIADÁSOK
Illetmények
Lelkészek: 5 071 540
Nem lelkészi alkalmazottak  
bére: 4 375 699
Egyéb egyházi személyek  
illetménye: 1 260 560
Megbízási díjak: 330 330
Béren kívüli juttatások: 238 292 
Összesen: 11 276 421 
Közterhek (átfutó tétel): 2 206 935
Törvényes terhek: 1 414 865
Összesen: 3 621 800
Dologi kiadások:
Közüzemi díjak (víz + szemét): 3 338 215 
Gáz + áramdíj: 3 967 798
Működési költségek: 1 563 344
Szolgáltatások: 3 707 344
Összesen: 12 576 701
Más egyházi szervnek:
Zelenka Pál Szolidaritási Alap: 539 601
Egyházmegyei járulék: 110 390
Kötelező offertórium: 306 240
Iratterjesztés: 259 826
Egyéb továbbítandó offertórium:  366 685
Összesen: 1 582 742
Beruházás, felújítás, karbantartás:
Lakások felújítása: 11 666 855
Javítási, karbantartási  
költségek: 1 964 736
Összesen: 13 631 591 
Egyéb kiadások:
Gépjármű költségek: 617 974
Hitéleti rendezvények: 1 360 663
Fizetett kamatok: 332 979
Testvér-gyülekezeti kapcsolat: 389 956
Eszközbeszerzések: 247 379
Összesen: 2 948 951
Kiadások mindösszesen:  45 638 206

2018. évi nyitó pénzkészlet: 
17 385 381 Ft 

Bevételek mindösszesen: 
+ 41 840 760 Ft

Kiadások mindösszesen: 
– 45 638 206 Ft

2018. évi záró pénzkészlet:
13 587 935 Ft

Összeállította Lakatos Tamásné
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„Örüljetek, hogy a nevetek fel van írva  
a mennyben.” (Lk 10,20b)

MEGKERESZTELTEK

Anna Ying
Balassa-Nagy Olivér
Barta Emil Samu 
Berta Teréz 
Dévai Balázs
Devecsei Fruzsina
Dorner Barnabás
Elliot Magnier
Fardis Eslamina
Gyalog Bence Tamás
Gyalog Zsombor Patrik
Halgand Stella Darinka Krisztina
Keczeli Kevin Imre
Keczeli Kornél Károly
Kiss-Zeke Vendel

Kiss-Zeke Vince
Kozma Lőrinc Bercel 
László Sára 
Locherer Adina
Mikael Vilém Maximilian
Molnár Luca Boglárka
Papp Róbert
Patané Lili Eszter
Patané Sára Lucia
Poczkodi Adél Éva
Stupján Szonja Dorina
Takács Lőrinc Péter
Takács Panka Lea
Tasnádi Adél
Toldi Loredáná
Túróczy Gréta
Varga-Molnár Milos
Zorkóczy Miksa

A 2018. év a kazuális szolgálatok tükrében
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„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegye-
lemben, amely Krisztus Jézusban van.” 
(2Tim 2,1)

KONFIRMÁLTAK

Horváth Dániel Olivér
Horváth Szonja Luca
Rezsabek Boglárka

„Jézus mondja: Ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!”  
(Jn 13,34)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Adorján Katalin Anna és Szolár Tibor
Dr. Fehér Hajnalka és Dr. Langer Márk
Gyalog Sára Anna és Barta Zsombor 

Árpád
Huszár Annamária és Dr. Bognár Gábor 

Ferenc
Huszti Orsolya Zsuzsanna és Turi Zoltán 

István
Kenyó Ildikó és Ivan Bosio
Kőműves Anna és Kérges Máté
Krenyiczki Orsolya és Szényi Olivér
Márki Zsuzsanna és Vajda Attila
Miller Adrienn és Peter John Huxter
Németh Krisztina és Pető Zoltán
Pergel Krisztina és Szilágyi Zoltán
Szabó Krisztina és Gács Géza

Szalóki Gabriella Mónika és Erdős 
Zoltán

Takács Ilona és Kloska Tamás
Veres Adrienn Mercédesz és Zsigmond 

Gábor László

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van.”  (Jn 3,36a)

ELTEMETTETTEK

Balla Bálint (89)
Boda Sándor (76)
Dénes József (79)
Dr. Szabó István (98)
Dr. Szerdahelyi Péterné  

Grigássy Enikő (72)
Fábián János (85)
Fábri Ferencné Hőgye Erzsébet (99)
Gátay Lászlóné Hortobágyi Judit (75)
Hajós Géza (73)
Hora Sándor Béla (71)
Janecskó Pálné Kiszely Zsuzsanna (99)
Lippert László (93)
Lovasné Ábrahám Éva (63)
özv. Kádár Dénesné Kiss Rozália (97)
Sitkéri Gábor (53)
Sörös Jenőné Molnár Matild (62)
Szényi Gábor (98)
Tóth-Szöllős Vilma Zsuzsanna (89)
Vermes Károly (92)

Támogassuk egyházfenntartói járulékunkkal a fasori hitéletet 
2019-től az aktív korúak számára aján  
lott minimális egyházfenntartói já-
rulék összege 18 000 Ft/fő/év (nyugdí-
jasoknak 16.000 Ft/fő/év). A befizetés 
módjára ajánljuk a sárga csekket, vagy 
a készpénzes befizetést gyülekezetünk 
pénztárába (hivatali időben vagy a temp-

lomi alkalmaink után), illetve választ- 
ható a rendszeres banki átutalási meg-
bízás. 

Számlaszám: 
OTP 11705008-22506573.

Köszönjük gyülekezetünk tagjainak 
támogatását! 
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Hospice Voice/Szent Efrém Férfikar – díszvendég: Dr. Herczegh Anita

KÉPES
HÍRADÓ

Gasztro-teológiai estek:
Luther és  

a folyékony kenyér

Jézus az élet kenyere

Megkened fejemet  
olajjal

Gyerekek kézmű-
ves foglalkozáson 
és családi istentisz-
teleten
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Szeretet-
vendégség 
hajlékta-

lan testvé-
reinkkel

KÉPES
HÍRADÓ

Házasság Hete  
a Fasorban.

Levente Péter és 
Döbrentey Ildikó

Keresztény  Értelmiségi Szövetség estje

Munkaértekezlet

Ökumenikus világimanap

13KÖRLEVÉLHITTEL•NYITOTTAN•KÖZÖSSÉGBEN2019. Húsvét



CITY PARK LUTHERAN UPDATES
by Zachary Courter

Sunday School
It has been an exciting and busy start to 
the year for the City Park Lutheran con-
gregation. In January, we kicked off our 
first official Sunday School class. In part 
because we are a young congregation, we 
literally and figuratively are growing into 
our Sunday School offering. They young 
children that we have baptized years be-
fore are now arriving to the age of being 
eligible for Sunday school. At present, 
our Sunday School is offered the first 
Sunday of the month, and is open for chil-
dren ages 3-12. Because of our new out-
reach to the Chinese community in Bu-
dapest through Chinese Calligraphy and 
Art classes, we’ve experienced anywhere 
from 2-20 Sunday School participants. 
We are grateful to be able to teach young 
children about God’s love, and look for-
ward to seeing how our Sunday School 
classes reach some of our congregations 
youngest as the year goes on.

Ecumenical activities
o Ecumenical week @Fasor

The third week of January was the 2019 
Week of Prayer for Christian Unity. City 
Park Lutheran hosted an ecumenical 
worships service for our sibling English 
language congregations in Budapest–St. 
Margaret’s Anglican Episcopal Church 
and St. Columba’s Scottish Rite Mission. 

Together we gathered for a service 
of the Word with a focus on the social 
teaching of Justice in our communities. 
The theme of Justice, as well as liturgical 
resources for the week were put together 

by the Christians in Indonesia, who were 
chosen to put together the international 
liturgy and themes. The chosen theme of 
Justice inspired us to learn about justice 
work happening in our community, as 
well as sharing congregational connec-
tions to justice work. 

On behalf of City Park Lutheran, Pas-
tor Rachel shared about the YAGM pro-
gram, and the commitment worldwide to 
accompanying, supporting, and empow-
ering marginalized communities around 
the world. Rachel specifically talked 
about the way that the YAGM Central 
Europe program partners with the Luther-
an Church in Hungary and Non-Govern-
ment Agencies in Hungary and Serbia to 
be a part of empowerment movements for 
Roma people in Central Europe. 

o Ash Wednesday service
For the second consecutive year City 
Park Lutheran participated in an ecumen-
ical Ash Wednesday service. This year, 
the service was hosted by St. Margaret’s 
Anglican Episcopal church in Budapest. 
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ELCA Global Mission Associate 
Pastor Anne Morawski participat-
ed in the service as well. Togeth-
er with Pastor Zach, Pastor Anne 
applied ashes to the foreheads of 
those in attendance, reminding 
them of their mortality and need 
for repentance.

 
Chinese Calligraphy
The season of lent is often a time 
that we think of taking on some 
sort of spiritual practice in order 
to refocus our lives on following Christ. 
This can look like a whole variety of-
things including: individual or communal 
prayer, financial giving, intentional self-
care, and other things. This year, the com-
munity of City Park Lutheran is taking on 
the practice of learning Chinese calligra-
phy and painting. 

We are blessed to have 陈德琴, or 
Chen de qin, as a member of our commu-
nity. She worked as a professional artist 
many years in China before recently mov-
ing to Budapest, Hungary. Chen De Qin, 
or Sanny, as she goes by 
in English, is extremely 
passionate about callig-
raphy and art, as well as 
how it can communicate 
God’s love to people. 

While we certainly 
are learning a lot about 
the proper posture and 
method for holding a 
calligraphy brush, as 
well as the correct stroke 
pattern for painting, we 
are learning even more 
about how to be a wel-

coming faith community to the vibrant 
Chinese community living in Budapest. 

The Chinese Calligraphy and Art class-
es are open to all people in the communi-
ty who would like to participate. This has 
meant that many people in the Chinese 
community of Budapest who have never 
before attended church, or even learned 
about Christianity, are being exposed to 
Church and the gospel of Christ through 
their interactions with our community 
members in this class. 

As a community, we are grateful for 
this season of Lent in 
which we get to prac-
tice hospitality with our 
neighbors. We pray that 
God’s Spirit will make 
itself known in new and 
wonderful ways through 
these community in-
teractions, and that all 
who participate in this 
Lenten practice of learn-
ing Chinese calligraphy 
and painting will get to 
know God in new and 
rich ways.
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Dr. Antje Jackelén: A reziliencia, együttélés  
és remény teológiájának szükségességéről* 

Ha (…) a jövőre fordítjuk a figyelmünket, 
szeretném a következő javaslatot tenni: 
szükségünk van reziliencia (ellenálló-ké-
pesség), az együttélés és a remény teoló-
giájára. 

Mit jelent ez? 
A reziliens teológia 

abban segít, hogy értel-
met adhassunk a nők és 
férfiak küzdelmének, 
amelyet gyermekeik 
egészsége, jóléte és jö-
vője érdekében vívnak. 
Képessé válunk arra, 
hogy szavainkkal és 
tetteinkkel újra és újra 
Isten kegyelmét hoz-
zuk el a világba. Lehet 
ez az imádság szava, 
vagy közbenjárás az 
emberi jogok, az egyenlőség, béke, igaz-
ságosság és megbékélés érdekében. Lehet 
humanitárius segítségnyújtás vagy fejlesz-
tési támogatás. A reziliencia teológiájával 
szembeszállhatunk a konstruktív együtt-
működést akadályozó folyamatokkal és 
erőkkel. Szembeszállhatunk a polarizáló 
törekvésekkel, amelyek szétszakítják az 
összetartozó és együttműködésre hivatott 
feleket. Szembeszállhatunk a populizmus-
sal, amely egymás ellen uszítja a népet 

és az úgy nevezett elit rétegeket. Ellen-
állhatunk a protekcionizmusnak, amely 
az adott csoport saját országát, nemzetét 
és érdekét a másoké felé helyezi a közjó 

kárára. Harcba szállha-
tunk a posztigazságok-
kal, amely megveti az 
igazságot és eltorzítja 
az igaz, a jó és a szép 
hármasát. És legyőz-
hetjük a patriarkalitást 
is, amely megakadá-
lyozza, hogy a nők és 
gyermekek teljes mér-
tékben kibontakozhas-
sanak, és ezzel végül 
egyszerre fosztja meg 
emberi mivoltuktól a 
nőket és a férfiakat. 

Az együttélés teo-
lógiájának segítségével felülbírálhatjuk 
azokat a határokat, amelyek károsak az 
emberiség egy családként való együttélé-
se és együtt munkálkodása – beleértve az 
ökumenikus munkát is – szempontjából. 
Új, helytállóbb nézeteket fogalmazhatunk 
meg a természettel való kapcsolatunkról és 
jobban oda tudunk figyelni a teremtettség 
sóhajaira és vágyakozására, amint Isten 
fiainak megjelenését várja (Róm 8,19-23). 
Ezáltal holisztikusabban és egyúttal hatá-

*A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) és a Svéd (Evangélikus) Egyház szervezésében, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemen (Budapest) 2019. március 29-én „Szenvedélyes szeretettel az egyházért  
és a világért – az egyházak szerepe a megosztott Európában” címmel teológiai szimpóziumot tartottak. 
A szimpózium egyik előadója Dr. Antje Jackelén volt, aki 2014 óta a Svéd Egyház érseke, a Lutheránus 
Világszövetség Északi régiójának alelnöke, aki 2001 és 2007 között a chicagói teológiai fakultás profesz-
szora volt a rendszeres teológia ill. vallás és tudomány tanszéken. Dr. Antje Jackelén előadásának jövőre 
irányuló végkövetkeztetéseit, kiemelt részletét a szerző engedélyével adjuk közre olvasóink számára. 
Angol eredetiből fordította Balicza Klára külügyi referens (MEE).
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sosabban tudjuk megközelíteni a klímavál-
tozás kérdését is. Az együttélés teológiája 
fokozza figyelmünket, hogy jobban meg-
halljuk a környezetük és megélhetésük 
elvesztése miatt szenvedők (pl. az őslako-
sok) történeteit. 

Végül a remény teológiája esélyt ad  
a változásra. Gondoljunk a kánaáni asz-
szony Máté evangéliumában található 
történetére (Mt 15,21-28). Ez az asszony 
beteg lánya miatt fordul Jézushoz segítsé-
gért, aki kétszer is elutasítja az asszonyt, 
sőt segítségre nem méltó kutyához hason-
lítja őt. De az asszony kitart, és eléri, hogy 
Jézus megváltoztassa a véleményét, de 
nem csak a véleményét, hanem a külde-

téséről alkotott fogalmát és ezzel az egész 
egyház küldetésének célját is. Ha egy 
asszony ilyen változást ért el Jézusnál, 
akkor az emberek gondolkodásának meg-
változtatása sem elérhetetlen. Lehetséges 
az átalakulás, akár saját gondolkodásmó-
dunkról, akár másokéról van szó. 

A remény teológiája szembeszállhat a 
gyűlölet és a félelem narratíváival, és fel-
mutathatja a szeretet és a remény narra-
tíváját. Ha odafigyelünk a remény hang-
jára, újra és újra meghallhatjuk: „Íme, én 
mindent újjá teremtek” – rajtunk keresztül 
és tőlünk függetlenül is. Íme, Isten újat te-
remt és újjáteremt. 

A változás lehetséges. 

Szeretettel gratulálunk 
LUKÁTS MIKLÓS

fasori tiszteletbeli presbiter test-
vérünknek állami kitüntetéséhez
Magyarország köztársasági elnöke nem-
zeti ünnepünk, március 15. alkalmából 
a Magyar Érdemrend középkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést adományozta 
Lukáts Miklós részére. 

Lukáts Miklós építészmérnök, evangéli-
kus lelkész, az egykori Miniszterelnöki Hi-
vatal egyházi kapcsolatokért felelős politikai 
államtitkára részére a rendszerváltás utáni 
közéleti tevékenysége során az egyház és az 
állam kapcsolatának új alapokra helyezésé-
ben, valamint az egyházi ingatlanok tulaj-
donrendezésének elindításában vállalt szere-
pe elismeréseként kapta a kitüntetést.

Miklós fasori gyülekezetünk aktív tagja 
gyermekkora óta, itt konfirmálkozott, kapott 
áldást feleségével, Ágival, majd presbiteri, 
jegyzői, másodfelügyelői tisztségekben vál-
lalt aktív részt gyülekezetünk javára. Világi 

hivatása mellett az evangélikus lelkészkép-
zésben szerzett diplomát, felszentelését kö-
vetően pedig önzetlenül szolgált a Fasorban, 
a Pesti Evangélikus Egyházmegyében, va-
lamint a dél balatoni evangélikusok között 
Balatonföldvár, Kötcse és Siófok térségében.  

Az alábbi bibliai igével kérjük Miklósra, 
családjára, szeretteire Istenünk megerősítő 
áldását:

„…Kívánjuk, hogy közületek mindenki 
ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, 
amíg a reménység egészen be nem teljesedik, 
hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek 
azokat, akik hit és türelem által öröklik az 
ígéreteket.” Zsid 6,11-12
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MARTINECZ MÁRK  
BEMUTATKOZÓ KIÁLLÍTÁSA

Martinecz Márk fiatal képzőművész, a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem képgrafika szakának végzős hallgatója. 
Képei először láthatók egyetemi kereteken kívül, külső 
helyszínen, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházköz-
ség gyülekezeti termében. A kiállítást 2019. február 27-
én nyitották meg.
Martinecz Márk kivételes érzékenységgel variálja a kü-
lönböző grafikai, festészeti technikákat, eredeti képépíté-
si megoldásai figyelemre méltók. Nagyrészt kis méretű, 
finom, papíralapú munkákat készít, s a formavilága lát-
tán eszünkbe juthat Paul Klee vagy akár Vajda Lajos is.  
A lényegre törekszik, arra, hogy a képeken ne legyenek 
felesleges vonalak; egyszerű, letisztult művészi eszkö-
zökkel ragadja meg a tárgyak, helyszínek részleteit. 
Témáit saját mindennapi környezetében találja meg, tud-
ja jól, hogy a „mit rajzoljunk?” kérdés teljesen mellékes  
a „hogyan?”-hoz képest. A legtöbb időt a műteremben és a 
fasori református gyülekezetben, a templomban tölti, ezek  
a helyszínek a képek szempontjából is meghatározók. 
Márk szorgalmasan, csendben, alázattal, Istenre figyel-
ve alkot. A Budapest-Fasori Református Egyházközség 
tagja, így ez a kiállítás többek közt a két „Fasor” közti jó 
kapcsolatról is árulkodik.

A kiállítás kurátora a fasori presbiter, Peternák Anna. 
A megnyitón a vendégeket Aradi György evangélikus 
lelkész köszöntötte, a kiállítást pedig Édes Gábor refor-
mátus lelkipásztor nyitotta meg. Zongorán közreműkö-
dött Szabó Ferenc János.

A tárlat 2019. április 30-ig hivatali időben (hétfőtől 
péntekig 9 és 13 óra között) tekinthető meg, valamint a 
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti 
termében tartott alkalmain, programjain, továbbá előze-
tes bejelentkezés alapján is látogatható.

A kiállítás záróakkordjaként 2019. április 29. (hétfő) 
este 6 órakezdődő finisszázsra szeretettel várnak min-
den érdeklődőt a szervezők.
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Tekerd körbe a Balatont!

16 és 22 év közötti vagy? 
Szívesen körbetekernéd a Balatont (kb. 220 km)? 
Gyere velünk július 15–21. között (hétfőtől vasárnapig) 
egy jó hangulatú, igékkel, zenével, beszélgetésekkel teljes bringatúrára! 
A kempinghelyet, sátrakat és a finom vacsorát mi adjuk – bringát, matracot 
és némi pénzt (a többi étkezésre) te magad hozz!  
A csomagjaidat autóval szállítjuk és a szervizeléshez szükséges alapvető dolgokat 
(defektjavító, csavar, láncjavítás) is mi biztosítjuk. 

Túránkat a Pesti Evangélikus Egyházmegye támogatja, 
így az 1 hetes program díja csak 25 000 Ft/fő. 
Jelentkezz mielőbb (2019. március 31-ig) a következő címen: 
evangelikus.bringatura@gmail.com
Emellett kérünk, a díjat utald a következő számlaszámra: 
11707024-22114235 A „közlemény” rovatba írd be 
a „bringatúra” szót és a neved!

De kihez hasonlítsam 
ezt a nemzedéket? Máté 11,16

2019. július 15–21.

 
napig)

Bicajozás, zenélés, igei üzenetek, beszélgetés, áhítat, tábortűz, sport, nevetés, napfény, Balaton
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BEHARANGOZÓ ÜNNEPI HANGVERSENYRE 
Virágvasárnap előestje, 2019. április 13. 19 óra

A szabadság két pillanata – Metrum Ensemble 

A szabadság talán legfontosabb attribútu-
ma a levegő.

A zenei anyagoknak is ez, levegőzés  
az egyik legsajátabb tulajdonsága.

Ebben a böjti időszakban összességé-
ben szintén valami nagy lélegzetvételre 
készülünk. Ehhez a fellélegzéshez kap-
csolódik az együttes munkájában, már 
nem először, de sosem elégszer, az ének-
hang, a kórus megjelenése.

Az énekhang, amely a zenei megszó-
lalás non plus ultrája, igazi fellángolása.

A nagyszerű szlovák zeneszerző, Ma-
rián Lejava műveinek a Metrum számára 
kórusra és szólóhangszerekre készített 
„Budapest” változatában J. D. Morrison 
versszövegeiből is ez a fellángolás kínál-
kozik. A „Nostalgía”-ban a jelen múlttá 
nemesedését, „A szabadság két pillana-
ta”-ban a lélek fölizzását foglalta hangok-
ba az alkotó.

Bátor témaválasztásban Lejava min-
denesetre nem marad el mindenki mes-
tere, J.S. Bach mögött, aki zenéjével 
úgy közlekedik élet és halál között, és 
úgy idézi föl mindezt, a legfeszteleneb-
bül lépegetve egyikből a másikba, olyan 
magától értődő egyszerűséggel, ahogy  
az ember a reggeli kávéját issza. 106-os 
kantáta ennek a velőt rázó természetes-
ségnek egyik leghíresebb példája.

Előjátékként nagy élő zeneszerzőnk 
álnéven szereplő, egy feltételezett, de 
sosem volt késő romantikus stílusban 
írt orgonaprelúdiumai szólnak, ami után  
a mottó erejével érkezik a spanyol rene-
szánsz sokat emlegetett, de ritkán hal-
lott ura, Th. Luis de Victoria motettája:  
O magnum mysterium…

Együttesünk bemutatkozásának 7. év-
fordulója után nem sokkal, az indulást 
fémjelző élő zeneszerzők, és a múltbeli 
zene, nekünk mintát adó alapkövei segí-
tik az alkotó lét egyetlen igazi perspek-
tíváját: a mindenkori újrakezdést tetten 
érni.

Mindehhez felnőni és hangokban köz-
vetíteni, ez tehát az igazi előadói feladat. 
Nem csoda tehát, ha az együttes tagjaihoz 
ezeknél a kivételes, nagyobb apparátust 
igénylő produkcióknál, az előadótársak 
kiválasztása kulcsfontosságú szempont 
mindig, ezúttal is. Így válik a munkánkban 
mindenki pótolhatatlanná. Mint ahogy  
a hallgató is az. Ezt üzenjük közönsé-
günknek a nagyhétre.  Ennek az üzenet-
nek az otthona a János-passió után ezúttal 
ismét a Fasori evangélikus templom.

Rozmán Lajos  
művészeti vezető

A BUDAPEST–FASORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA • Kiadja a Budapest–Fasori Evan-
gélikus Egyházközség • Felelős szerkesztő: Aradi György • Cím: 1071 Budapest, Damjanich 28/B. • Kiadvány-
szerkesztés: Mező Beatrix Alice • Készült a Wolfpress Nyomdában, Budapesten • Megjelenik évente háromszor.

K Ö R L E V É L
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XXIII. Fasori gyülekezeti buszos kirándulás
BÖRZSÖNY

Indulás:  2019. április 27. (szombat) reggel 7:30

Találkozás helye:  Lelkészi Hivatal előtt  
(1071 Bp., Damjanich u. 28/b.)

Fő úticél: Budapest – Nógrád (vár) – Nagybörzsöny (szak-
rális építészet) – Márianosztra – Vác – Budapest

Hazaérkezés:  21 óra körül

Jelentkezés 2019. április 17-ig a részvételi díj befizetésével az isten-
tiszteletek után, vagy a Lelkészi Hivatalban.

Útiköltség hozzájárulás tervezett közös ebéddel, belépőkkel:
5000 Ft/fő (gyermekeknek 6-14 éves korig 3000 Ft/fő)
Szervező: Dr. Gálos Miklós gyülekezetünk tiszteletbeli felügyelője.
Amit hozz magaddal: kényelmes cipő, jókedv, nyitott lélek 

CSÁKVÁRI GYEREKTÁBOR  
2019. június 16-22. között

Várjuk szeretettel a 6-16 éves korosztályt hagyományos  
hittantáborunkba!

A tábor témája:  HÁT MÁR SEMMI SEM SZENT? 

Költsége teljes hétre:  12 000 Ft/fő (testvéreknek fejenként 10-10 ezer forint)

Változatos szabadtéri és beltéri programok: 
csoportos témafeldolgozás, áhítatok, szabadulószoba, tábortűz,  
portya, kézműveskedés, kirándulás, főzés, sport, társasjáték,  

tábori színház, Ki mit tud?

Jelentkezés: 2019. május 31-ig a gloriaseben@gmail.com címen,  
vagy a +36 20 8247757-es telefonszámon.
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Rendszeres alkalmaink
ISTENTISZTELET úrvacsoraosztás-
sal minden vasárnap és ünnepeken 11 óra-
kor. A hónap 2. vasárnapjának istentiszte-
letét gyülekezeti kávézás követi, melynek 
helye a szomszédos gimnázium földszinti 
könyvtára. 
GYEREKEK JÁTÉKOS VASÁRNAPJA 
A 11 órakor kezdődő istentiszteletekkel pár-

huzamosan (minden hónap 2., 3., 4. és 5. 
vasárnapján) az óvodás és kisiskolás korú 
gyermekeket várjuk játékos bibliai témájú 
foglalkozásokra. A templomban találkozunk a 
gyermekekkel, és oda is kísérjük őket vissza. 
CSALÁDI ISTENTISZTELET min-
den hónap első vasárnapján 10 órakor a 
templomban.
ANGOL NYELVŰ ISTENTISZTE-
LET (City Park Lutheran) úrvacsoraosz-
tással minden vasárnap 9:30-kor (a hónap 
1. vasárnapján a gyülekezeti teremben) 
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ 
Várjuk a 12. életévüket betöltött fiatalokat 
szeptemberben induló csoportunkba, illet-
ve azokat a felnőtteket, akik szeretnének 
alaposabb felkészültséggel élni az egyház-
ban elkötelezett hitben. A csoportos fog-
lalkozások szeptember végétől pünkösd 
ünnepéig, egyeztetett időpontban, havonta 
kétszer szombaton 13.30-17.30-ig. 
HITTANÓRA (hit- és erkölcstan; fakul-
tatív hittan) az iskolákban órarend szerinti 
időpontokban.
BABA-MAMA KLUB havonta két alka-
lommal kedden 10 órától a gyülekezeti terem-
ben (egyeztetett időpontban).
IFJÚSÁGI ALKALOM szombatként 
egyeztetett időpontban 16 órától a gyüle-
kezeti teremben. 
FORRÁS KLUB Keresztelőre, konfir-
mációra, esküvőre készülő fiatal felnőt-
teknek, és minden érdeklődőnek, akik 
szívesen kapcsolódnának egy olyan kö-
zösséghez, ahol nyitottan lehet kérdezni, 
beszélgetni hitbeli és hétköznapi kérdések-
ről. A hónap utolsó szerdáján 18 órakor a 
gyülekezeti teremben. 
IDŐSEK BIBLIAÓRÁJA minden szer-
dán 15 órakor a gyülekezeti teremben.  
(Nagyhét szerdáján kivételesen 18 órakor.)

BUDAPEST-FASORI  
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG  

LELKÉSZI HIVATALA
1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. fsz. 1.

HIVATALI ÓRÁK
hétfőtől péntekig 9-13 óráig
TELEFONSZÁMAINK

Aradi György lelkész: +36-20-824-5371
Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin 

másodlelkész: +36-20-824-7677
Zachary Courter missziói lelkész 

(City Park Lutheran):
+36-20-375-7284

Lakatos Tamásné (Matild) hivatalvezető:
+36-20-770-3700

Seben Glória főállású hitoktató-lelkész: 
+36-20-824-7757

Szabó Adrienn főállású hitoktató:  
+36-20-357-7471

Gálos Miklós kántor: +36-20-770-3533
Tóth Irma egyházfi: +36-20-355-0548

Antal József egyházfi h.: +36-30-460-0166

Budapest–Fasori Evangélikus
Egyházközség

számlaszáma: 
OTP 11705008-22506573
Köszönjük támogatását!
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ÁPRILIS 14. Böjt 6. vasárnapja (PALMARUM) 
09:30 English Language Worship  (Aradi György) 
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

ÁPRILIS 18. NAGYCSÜTÖRTÖK 
18:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

ÁPRILIS 19. NAGYPÉNTEK 
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György) 
15:00 Good Friday Worship (Zachary Courter) 
18:00 Istentisztelet passióolvasással (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

ÁPRILIS 21. HÚSVÉT ÜNNEPE 
05:00 Hajnali istentisztelet (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin) 
09:30 English Language Worship (Zachary Courter, Rachel Eskesen) 
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Aradi György)

ÁPRILIS 22. HÚSVÉT MÁSODIK NAPJA 
11:00 Úrvacsorás istentisztelet (Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin)

NEKEM AZ OLYAN BÖJT TETSZIK… (Ézs 58,6-8)  
– a Deák téri és a Fasori gyülekezetek közös nagyheti sorozata  

a Fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében  
(Damjanich u. 28/B)

Április 15. 18:00  Szabadítás – Kovács Áron
Április 16. 18:00  Felelősségvállalás – Cselovszky Ferenc
Április 17. 18:00  Áldás – Smidéliusz Gábor

Az Úr feltámadt!  
Az Úr valóban feltámadt! Halleluja! 

NAGYHETI – HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND
Jézus Krisztus mondja: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig.” (Mt 28,20)
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