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a rákosmenti evangélikusok
értesítője

MI JÖN AZ 501. ÉVBEN?
Zászkaliczky Pál

B

ízom abban, hogy nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogy megrendítő és
felemelő év van mögöttünk. Nagyon jó volt megélni az emlékezés sok-sok pillanatát, de talán még ennél is fontosabb, hogy talán sikerült közelebb kerülni ahhoz az
üzenethez, amely reformátor eleink számára mindennél fontosabbá vált. Mert mire is
emlékeztünk idén?
Egy kimagasló teológusra? Egy bátor kiállásra? Egy pápát és császárt magára haragító lázadóra? Igen is, meg nem is. Luthert ünnepeltük? Remélem, hogy nem. Elsőrenden arról a Mennyei Atyáról szólt minden elhangzott szó, és rá mutat minden program,
kiadvány és esemény, aki egyszülött Fiát adta a világért, benne mindannyiunkért. Aki
megelégelte a középkori Európa lelki sivárságát és tévútjait, ezért Szentlelke által felnyitotta egy ágostonos szerzetes, egyetemi tanár szemét és szívét, és munkássága útján
ismét kigyúlt az evangélium tüze. A reformáció ünnepe tehát elsőrenden Krisztus-ünnep, mert Luther és társai mindenekfelett őt akarták hirdetni és szolgálni, hozzá akarták
az embereket téríteni.
Ezért tehát az ünneplésünk nincs a földi időtengelyen mérhető kerek évfordulókhoz
kötve. Mi, akik már megszabadultunk oly sok középkori teher alól, akik számára már
természetes az anyanyelven elérhető isteni szó, akik nem élünk egzisztenciális fenyegetettségben hitünk miatt, nekünk ugyanúgy szólnak a reformátori igazságok. Nem járhatunk a feledés és a közöny útján, hanem merítve a múlt harcaiból és küzdelmeiből,
ezek ismeretében kell a saját lépéseinket megtenni. Mi már tudhatjuk, hogy hitünk által
a kegyelmes Krisztus felé vezethet utunk.
Persze, akik számára segítséget jelentenek az ilyen kerek évfordulók, azok bőven kapnak ehhez muníciót. Az előttünk álló 30 évben is rengeteg fontos eseménynek lesz az
500. évfordulója. Csak hogy néhányat kiemeljek: 1521 – wormsi birodalmi gyűlés, 1522
– Újszövetség német fordítása, 1529 – Kis és Nagykáté megírása, 1530 – Ágostai hitvallás, 1534 – teljes Bibliafordítás... És akkor még nem beszéltünk a hazai események
évfordulóiról. Csupa fontos történelmi esemény és pillanat, amelyeknek mind a mai napig
mindannyiunk számára van tanulsága, és lehet hitmélyítő, elköteleződést erősítő hatása.
Akkor ünneplünk jól, ha nem a múltba révedezve sóhajtozunk, hogy de szép is volt
akkor, hanem ha mindent megteszünk az újra felismert örömhír terjedéséért. Szóval és
tettel hirdetjük azt a Krisztust, aki Luthernek is, Melanchthonnak is, Sylvester Jánosnak
és Huszár Gálnak is, és nekünk mindannyiunknak is személyes megváltója akar lenni.
Ha ez megtörténik, a reformáció elérte célját.
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KERESZTVÍZTŐL SZEMFEDŐIG  EMLÉKEK
A RÁKOSMENTI EVANGÉLIKUSOK ÉLETÉBŐL
Zászkaliczky Anna Eszter összeállítása
KIÁLLÍTÁS A VIGYÁZÓ SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 2017 ŐSZÉN

A

z ünnepi év alkalmából gyülekezettörténeti kiállítást rendeztünk, amelyre számos
emlék, tárgy gyűlt össze a gyülekezeti tagok segítségével, kiegészülve a gyülekezet
levéltárában őrzött anyagokkal. A kiállítást egy kicsi, de annál lelkesebb csapat készítette: Zászkaliczky Anna Eszter, Szetlik Péter, Ballonyiné Szetlik Ildikó, Kovács Áron, Nagy
András, Nagyné Szeker Éva, Zászkaliczky Pál és Zászkaliczkyné Mirák Katalin. Hogy az
összegyűlt tárgyakban később is gyönyörködhessünk, Sámel László segítségével online katalógust készítettünk, amely elérhető a gyülekezet honlapján.
Templomépítések Rákosmentén
A háromnyelvű falu első lutheránus templomát 1800-ban
szentelték fel. Alig 70 év elteltével már kicsinek bizonyult a
templom, ezért a hívek új építésére kezdtek gyűjteni. Az új
templom szentelésekor, 1943-ban még állt a régi épület is,
azonban két évvel később a régebbit lebontották. A rákosligeti templom alapkőletételre 1932-ben került sor, és ez év
végére már állt is a templom. Rákoscsabán a templomépítési
szándék 1935-ben került napirendre, a felszentelésére 1939ben került sor. Rákoshegyen 1935-ben kezdődött el a gyűjtés
a templom építésére, alapkövét 1938-ban tették le, egy évvel
később pedig már fel is szentelték.
Parókus lelkészek (1807–2017)
Gyülekezetünkben két évszázad alatt szolgáló lelkészek Nagy-Magyarország és a trianoni ország legkülönbözőbb (vár)megyéiből érkeztek Keresztúrra. Volt köztük ügyvéd, lelkész vagy tanító fia éppúgy, mint korcsmáros vagy földmíves gyermeke. Majd mindegyikük
járt külföldön és tanult nyelvet, mások magyarországi evangélikus
teológiai akadémiák hallgatói voltak. Némelyikük csak néhány esztendeig maradt Keresztúron, mások több évtizedig működtek itt.
Mun kájukkal,
te het ségükkel,
tudásukkal, személyiségükkel mindannyian formálták a rákoskeresztúri
gyülekezet arculatát – a kezdetektől
napjainkig.
Testvérgyülekezeti munka
A finn–magyar testvérgyülekezeti kapcsolatok Keresztúron az 1980-as évek
elején kezdődtek, ám a gyökerek az
1960-as évekig nyúlnak vissza, Kósa
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László Helsinkiben töltött tanulmányai idejére. 1983 tavaszán Keresztúr felvette a kapcsolatot a raumai gyülekezettel, és néhány évvel később Noormarkkuval is. A közel 35 éves
kapcsolat során a finn testvérközösségek mindinkább a keresztúri gyülekezeti élet részévé váltak. A kölcsönös látogatások azóta is folyamatosan, évi
rendszerességgel ismétlődnek, hol Magyarországra, hol Finnországba.
Keresztelés
Rákoskeresztúr nagyközséget 1950-ben a fővároshoz csatolták, s ennek az otthonszülésekre is nagy hatása volt. Az édesanyák immár nem otthon, hanem a közeli Bajcsy-Zsilinszky
Kórházban hozták világra gyermekeiket. Ennek ellenére a
tősgyökeres keresztúri evangélikus családok gyermekeit
mind megkeresztelték. Már az előző században is igyekeztek a keresztúri lelkészek, hogy a keresztelés a család és a
gyülekezet közös ünnepe legyen, ám már a század közepén
szembesültek azzal, hogy sokan csak megszokásból kereszteltetik meg gyermekeiket.
Evangélikus iskola – régen és ma
A keresztúri evangélikus iskolának az évek
során számos nehézséget kellett átvészelnie: volt, amikor
150 gyermekre
csupán egyetlen tanító jutott;
leégett az iskoaépület; nem volt megfelelő tanítói lakás vagy éppen
elegendő segédtanító. A felekezeti iskolák államosításáról szóló 1948-as törvény nyomán végül 1950-ben szűnt
meg az egyházi fenntartású iskola Keresztúron. Hosszú
idő után 2012-től működik ismét evangélikus iskola Rákosmentén. A Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és
Általános Iskola a Biblia szellemében, a lutheri tanítások
szerint folytatja munkáját, melyben kiemelt szerepet kap
a művészeti oktatás.
Konfirmáció
A konfirmációt Rákosmentén korábban tavasz közepén,
húsvét után tartották, az utóbbi pár évben pünkösdhétfőn ünnepelnek. A fiatalok régen
viseletben, ma – finn mintára – fehér köpenyben, „albában” vannak. Szokás, hogy – hagyományosan verssel – köszöntik az ünnepen a konfirmandusok a lelkészt, a gyülekezetet, megköszönik a támogatást szüleiknek, nagyszüleiknek, keresztszüleiknek.
Esküvő
Dr. Kósa Pál így emlékszik vissza az 1980-as években a keresztúri esküvőkre: „Ma már nem
is jönnek úgy a templomba, mint valamikor: hatan-nyolcan összekarolva az út széltiben,
hujhujozva, borosüveggel, cigánymuzsikával, félig beszeszelve, de jönnek még autóval,
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a násznép néha bérelt autóbuszszal […]”. Keresztúron is szokás volt a menyasszonyavatás,
melyre közvetlenül az esküvői
szertartás után került sor. Miután
a násznép már elhagyta a templomot, csak a fiatalasszony maradt bent asszonytársaival. Fejét
letakarták egy kendővel, és a lelkésszel együtt azért imádkozott,
hogy áldott legyen a házassága,
és megálljon anyai és feleségi
hivatásában. Ezt a szokást a régi
templomban még gyakorolták, az új templomban viszont már csak a külön menyasszonyi
áldás maradt meg belőle.
Temetés
A nagyközség Budapesthez csatolása 1950-ben hatással volt a temetési szokásokra is, számos változás
következett be a temetési szertartás rendjében is. Az
elmaradó szokások mellett két új, máig élő hagyomány honosodott meg a gyülekezetben. A temetés
utáni istentiszteleti megemlékezésen elhangzik a
temetési alapige és gyertyát gyújtanak az elhunyt
emlékére. Ezt követően a mai napig a Jézus, én bizodalmam kezdetű éneket énekli a gyülekezet és a gyászoló család. Emellett a december
30-i gyászistentiszteleten az adott évben elhunytakra emlékeznek, egyedi liturgiával, a
nevek felolvasásával és mécsesgyújtással.
Liturgikus könyvek
A lutheri reformáció Isten igéjére alapozva vallja, hogy a hit forrása egyedül a Szentírás. Kiállításunkon így szerepel egy 1748-as német
Luther-fordítás, amelyet a Lay család hozott
magával, illetve egy 1787-es szlovák nyelvű Biblia. A családi Bibliák nemzedékről nemzedékre
öröklődtek. Üres lapjaikra jegyezték föl a legfontosabb családi eseményeket, ezzel a gyökerekre is mindig emlékeztették az utódokat.
Gyereksarok
Habár ez a kiállítás a múltunkról, a szüleitekről,
nagyszüleitekről és dédszüleitekről szól, ne feledjétek, hogy a sor itt nem ér véget! A történet veletek
folytatódik – ezért hívunk és bíztatunk Benneteket,
hogy játsszatok velünk és ismerjétek meg a gyülekezet múltját: keressétek meg a tárgyakat, írjatok
képeslapot egy, a kiállításon szereplő személynek
vagy színezzétek ki templomainkat!
KERESŐ SZÓ
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HARMÓNIÁBÓL  ERŐS VÁR
Balogh Lázár
KONCERT A ZENE VILÁGNAPJA ÉS A REFORMÁCIÓ KEZDETÉNEK 500. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A

Concerto Filharmónia Zenekarral már szerepeltünk a rákoskeresztúri evangélikus
templomban. Nem is tudom, annak idején hogyan préseltük be az oltártérbe előre Mozart Koronázási miséjének vagy Fauré Requiemjének apparátusát, de mindkét koncert
csodálatos emlék marad.
A Concerto Filharmónia Zenekar a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanáraiból
alakult együttes, melyben zenekedvelő muzsikusok is játszanak. Közülük sokan még
Hlács Gusztáv Liget Kamarazenekarában szerették meg az együtt muzsikálás örömét.
Közülük való Mirák Katalin is, aki egyszer csak arról tájékoztatott, hogy nagy terve van
a gyülekezetnek: az első néhány padsort kiszedhetővé alakítják át, s innentől nem lesz
gond, hogyan fér el az oltár előtt egy zenekar. Így nagy lelkesedéssel egyből el is kezdtük tervezni Zászkaliczky Pál felügyelővel közösen a műsort.
A 2017. október 7-én megvalósult koncert két fontos eseményhez kötődött. A zenekar hagyományosan megünnepli a zene világnapját, mely október 1-jén van. Ugyanakkor az idei év különlegessége a reformáció kezdetének 500. évfordulója, így született
meg az időpont és a műsor, amely minden előadónak különleges kihívást jelentett.
Mendelssohn 5. Reformáció szimfóniáját még sosem játszottuk, de terveztük már egy ideje, és nem is találhattunk volna jobb alkalmat arra, hogy
ezt a gyönyörű darabot, ami olyan
csodálatos magasságokba emeli Luther Márton Erős vár a mi Istenünk
kezdetű koráldallamát, megtanuljuk.
Ennél is nagyobb kihívást jelentett Bach 80. Ein feste Burg ist unser
Gott kantátája, melynek nyitótétele
különösen a kórusnak nehéz. Mert
az valóban: mint egy vár, egy mérnöki mestermű emelkedik. A Rotunda
Énekegyüttes talán nem is énekelt
még ilyen nehézségű és komplexitású tételt, de végül mindannyiunknak
hatalmas örömet jelentett a darab betanulása és előadása.
Remélem, hagyományt teremthettünk ezzel a hangversennyel, és
visszatérő vendégei lehetünk a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközségnek, ahol olyan barátságos
és kedves fogadtatásban volt része
minden előadónak. Köszönjük.

6

KERESŐ SZÓ

2017. december

„ÉN TEHÁT ÚGY FUTOK, MINT AKI ELŐTT
NEM BIZONYTALAN A CÉL.” 1KOR 9,26
Cseppelyné Gébele Gabriella
2017. október 15-én a családi istentisztelet után reformáció emlékfutásra és sétára került sor a Pesti úti Népkertben. Népes kis csapat gondolta és érezte úgy, hogy ilyen
módon is megemlékezik a reformáció 500 éves évfordulójáról. A résztvevők nagyobb
része általános iskolások közül került ki, de bölcsődés, óvodáskorúak és felnőttek is
szép számmal vettek részt a rendezvényen. Lelkes szurkolócsapat is segítette a futókat
és sétálókat a táv teljesítésében.
Sok evangélikus gyülekezetben volt már 1517 méteres emlékfutás, de Rákoskeresztúron most először rendeztünk ilyen programot. A közös bemelegítés után kicsik és nagyok együtt vágtak neki a távnak, ki-ki saját tempója szerint. Öröm volt látni a sok lelkes,
kipirosodott és vidám arcot. Célba érkezés után minden résztvevőt emléklappal, friss
gyümölccsel és stílusosan Sport szelettel vártak a rendezők, majd a csoportos fényképezés következett.
Ha valaki lép, sétál
vagy fut, akkor minden egyes lépése közelebb viszi a kitűzött
céljához. Hogy mi is
volt a cél ezen az alkalmon? A futás közvetlen célja mindig a
kitűzött táv megtétele,
önmagunk minél jobb
teljesítményre ösztökélése, hogy elsőként
érhessünk célba. Ez
a „verseny” azért is
volt más, mert végül
mindenki győztesnek
érezhette magát, aki
teljesítette a távot.
A reformáció emlékfutás valódi célja azonban most nem is a versenyzés és a győzelem
volt, hanem a közösen
megélt emlékezés és
a vidám együttlét örömének megélése. Remélhetőleg testben és
lélekben is megújulva,
új élménnyekkel indult
haza minden résztvevő.
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NAGYBÖRZSÖNY 2017
Szetlik Péter
2017 forró nyarának legszebb hetét a rákoskeresztúri evangélikus fiatalok Nagybörzsönyben töltötték. IFILM klub-vezetőként és majdnem-fiatalként én is elkísértem a szokatlanul népes csapatot. Előveszem most újra a tábor elején készült csoportképet és
igen, több mint kéttucat mosolygós arc tekint vissza róla. Épphogy elfértünk a Reménység Házában, a nagybörzsönyi evangélikus közösség szállásán. Sőt, volt úgy, hogy a
tábortűz parazsa mellett megágyazva kellett tölteni az éjszakát, de azt hiszem, ennek
mégsem a helyhiány, inkább a csillagos nyári éjszaka volt a fő oka.
Bejártuk a község nevezetes helyeit: meglátogattunk
egy lelkes fiatal pár vezette
kis állatkertet, megnéztük a
kiállítást, ahol büszkén mutatta meg csipke finomságú
fafaragásait az a bácsi, aki
nem fogadta el, hogy nyugdíjasként tétlenül töltse idejét.
Áron és Dóri sok jó közös
programot szervezett, de mint
a képen is látszik, Marci vezényelte le a legjobb pillanatokat.
A változatos program mellett jutott időnk filmforgatásra is. Egy napra filmstúdió lett a
nagyterem, mi pedig hangtechnikussá, rendezőasszisztenssé, filmszínésszé és jelmeztervezővé váltunk, hogy leforgassuk a filmtörténet első Luther sci-fijét, a távoli jövőben
játszódó 2517 című filmet. A reformáció jubileumára
is gondolva mesélünk el benne egy történetet arról,
hogy minden korban vannak változást hozók, akik
tiszta szívvel és jó szemmel veszik észre azt, amit sokan, szükséges rosszként elfogadnak. A mi jövőbeniLutherünk űrsiklóval jár, és pendrive-ról tölti fel üzeneteit a felhőbe, de ugyanúgy kortársa a fél évezreddel
ezelőtti Luthernek. A filmet az IFILM klub youtube
csatornáján lehet megtekinteni,
ahol szándékom szerint egyre
gyarapodnak majd alkotásaink.
A csatornánkra a Youtube-on a Rákosmenti Evangélikus IFILM klub-ra keresve,
vagy ezt a QR-kódot beolvasva találhat rá.
Jó volt újra a tábor emlékével foglalkozni, talán sikerült nemcsak nekem, a cikk írójának de az olvasónak is egy
kis nyarat a szívébe csempészni. Azt a 2017-es nyarat, amikor a sokfelől jövő, még
Olaszországból is érkezett táborozó, és sokfelé tartó fiatal egy hétre – de azt remélem,
egy életre – testvérré vált.
Jövőre folytatjuk!
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A KEGYELEM BIZTONSÁGÁT ÉLTÜK ÁT
Nagyné Szeker Éva
2017 októberének utolsó vasárnapján a kerület összes protestáns felekezetéből közös
istentiszteletre gyűltünk össze a rákoskeresztúri templomunkban, hogy együtt adjunk
hálát 500 évnyi múltért.
Alig kezdődött el a szertartás, hallottuk, ahogy süvít a szél, ahogy az esőcseppek
szaporán kopognak a gyönyörű üvegablakokon. Kitört a vihar, s az áramkimaradás
miatt az épület elektromos rendszerében zavar állt be. Elaludt néhány sor nagyteljesítményű égő, ám – mint valami különös kiáltás – megkondultak a harangok. Csak sejtettük, hogy kívül cudar idő van. Biztonságban éreztük magunkat, és közben hallgattuk a
kórusművekben újra és újra megszólaló mondatot: erős vár a mi Istenünk! A zsoltárokból megszólaló üzenetek pedig mind abban erősítettek mindenkit, hogy örök életünk
biztonsága Urunk szeretete által egyedül Krisztusban van.
Az ünnepi Istentisztelet letölthető, illetve újra hallgatható:
http://keresztur.wbi.hu/index.php/letoeltesek/igehirdetesek-2017

KERESZTÚRI REFORMÁCIÓ 500 A NETEN
Szetlik Péter

A

reformáció jubileumi évét változatos programmal ünnepelte közösségünk. Nem
csak a templomokban, a közösségi házban vagy akár a népkerti futókörön, de az interneten is jelen voltunk. Weboldalunk fotótárát megnézve, vagy Facebook-oldalunkat
követve az is hírt kaphatott, és részese lehetett az eseményeknek, aki nem tudott ott
lenni azokon. A gyülekezettörténeti kiállítás anyagát egyedülálló online kiállításként is
megjelentettük: rakoskeresztur.lutheran.hu/2017_emlekek/start.
Október 31-én élő bejelentkezéssel szerepeltünk a Reformáció500 Facebook-oldalán.
Terveink szerint több hasonló élő adással és más érdekes tartalmak megjelenítésével
próbáljuk közelebb vinni a reformáció üzenetét mindenkihez az 501. évben is.
Fb-oldalunk címe: facebook.com/RakoskereszturiEvangelikusEgyhazkozseg
A Rákoskeresztúri Evangélikus Gyülekezet honlapja: rakoskeresztur.lutheran.hu
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KÉT KÉSZÜLŐ KIADVÁNYRÓL
Zászkaliczky Pál

A

reformáció indulásának emlékévében egyházunk vezetőinek többször hangsúlyozott
gondolata volt, hogy mutassuk meg magunkat, legyenek olyan programok és kiadványok, amely a gyülekezethez nem tartozóknak is szólnak. Ennek a gondolatnak a jegyében választottuk kiállításunk helyszínéül a Vigyázó Sándor Művelődési Házat, hirdettük
meg ünnepi koncertünket világi helyszíneken is. És ezért készül két kiadványunk is.
Egy gyülekezettörténeti tanulmánykötetet adunk ki, amelyben külön írásokban lesz
szó a gyülekezet alapításáról, a szlovákok betelepítéséről, Melczer Jánosról és Podmaniczky Jánosról, a keresztúri falurombolásról, a konfirmációs szokásokról és viseletekről, de Sándy Gyula rákosmenti templomairól és iskolánk újra indulásáról is. Külön
figyelmet kapnak a finn testvérgyülekezeti kapcsolataink is. Szerepel a kötetben majd
egy dokumentumgyűjtemény is, amely egy-egy jelentős pillanatot igyekszik megmutatni. Nem átfogó gyülekezettörténetet írunk, de fontos részletekre irányítjuk rá az érdeklődők, olvasók figyelmét.
Teljesen természetesnek tartjuk, hogy vasárnaponként szép templomainkba járunk.
Úgy megyünk el mellettük, hogy fel sem emeljük a fejünket, meg sem látjuk értékeiket,
pedig Sándy Gyula négy remekművét mondhatjuk magunkénak. Ezek bemutatására
készíttetünk egy rövidfilmet, amely légi felvételeket is felhasználva hozza közel hozzánk
ezeket az épített csodákat. A megmutatáson túl célunk az értő látás segítése is.
A könyv és a film bemutatására is – reménység szerint – december 17-én kerül sor.
Mikor ezeket a sorokat írom, még rengeteg munka áll előttünk, de mire megjelennek,
már csak a nyomdagépek és a DVD-sokszorosítók dolgoznak majd. Legyen áldás ezeken a kiadványokon is.

RÉSZLET LUTHER HÁZI POSZTILLÁIBÓL
Megjelent a Luther Kiadónál Jer, örvendjünk, keresztyének! címmel
Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. (Jelenések könyve 3,20)
„Ő jön. Bizony nem te mégy hozzá, s hozod el Őt, hiszen elérhetetlenül magasan és
messze van tőled. Minden értékeddel és semmiféle fáradságos vesződséggel sem érhetsz fel hozzá, nehogy dicsekedhess, mintha szolgálatoddal és érdemeddel te hajlítanád Őt magadhoz. Nem, édes atyámfia, érdem és méltóság itt semmivé válik, s nem
marad más, csak merő érdemtelen méltatlanság az egyik oldalon – nálad, s csupa
irgalmas kegyelem a másik oldalon – Nála. Koldus és király találkozója ez. Az evangéliomból tanuld meg hát, hogy mi a kezdete és útja-módja a megigazulásnak. Csak egy:
Királyod eljön hozzád s elkezdi benned a jót. Nem te keresed Őt, hanem Ő téged. Nem
te találod meg Őt, hanem Ő téged. Hited is tőle van, nem magadból, s ha Ő nem jön, te
ugyancsak kívül maradsz. Ahol nem evangéliom van, ott Isten sincs, hanem csak bűn
és merő kárhozat. Ne kérdezgesd hát, hol kezdjed a megigazulást. Csak úgy kezdődhetik, hogy a Király megjelenik és evangélioma megszólal.”
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SZOLGÁLATAINK
2017. MÁJUS 20 – NOVEMBER 10.
KERESZTELÉS
Lippai Miklós, Bandor Tamás, Veszeli Natália, Bardon Noémi, Dócs Liliána
Alexandra, Pócsai Botond Dávid, Kütreiber Liza Dóra, Gyurcsánszki Erik
Pál, Majer Anna, Rózsa Noémi, Nagy Flóra Száva, Nagy Zétény Gergely,
Palkovics Bálint, László Panna Lora, Megyesi Laura, Gutiérrez-Ruppl Raúl,
Borbély Zalán Ákos, Gyurcsánszky Panni, Láng Benedek Tibor, Rakoviczki Réka Mia
ESKETÉS
Barta Attila – Altziebler Tímea, Földi László – Szalay Andrea, Ress Béla
Richárd – Makula Marianna, Szabó Tibor – Tatár Csilla, Kardos Zsolt András – Reck Orsolya Márta

TEMETÉS
Bús Márton (64), Balogh János (87), Skuczi László (45), Bálintfy István (75),
Filipszky Jánosné sz.Turcsán Mária (87), Csécsei Sándorné sz. Schleckman Katalin (83), Keller Attiláné sz. Kővári Mária (65), Bertók György Ádám
(57), Csizmadiáné Tóth Ágnes (64), Dömötör Gyula (88), Jakab Gergely
József (68), Pásztory Gyula (67), Gallyas Gabriella (42), Sárosi Mihályné
sz. Hernádi Margit (95), László Gyula (98), Karminás Pálné sz. Hagemann Ilona (90),
Schmidt Istvánné sz. Fekete Éva (91), Takács Jánosné sz. Sipiczki Erzsébet (85), Bódi
Mátyásné sz. Kovalcsik Erzsébet (79)

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

December
24. Ádvent 4. vasárnap 9 óra Rákoscsaba; 9 óra Rákoshegy;
10.30 Rákoskeresztúr; 11 óra Rákosliget
Szenteste 17 óra Rákoskeresztúr; 17 óra Rákoshegy
25.

9 óra Rákoshegy; 9 óra Rákoscsaba; 10.30 Rákoskeresztúr;
11 óra Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

26.

9 óra Rákoshegy; 9 óra Rákoscsaba; 10.30 Rákoskeresztúr;
11 óra Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

30. Gyászistentisztelet 18 óra Rákoskeresztúr, evangélikus templom
31. Óév este 17 óra, Rákoskeresztúr, gyülekezeti terem
2018. január 1. 9 óra Rákoscsaba; 9 óra Rákoshegy; 10.30 Rákoskeresztúr;
11 óra Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek
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ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

PROGRAMOK • 2017 ÁDVENT — KARÁCSONY
Ökumenikus gyertyagyújtás a Fő téren
December 2., 9., 16. és 23. 17 óra
Ádventi esték a rákoscsabai evangélikus templomban
December 6.
17 óra Igét hirdet: Nagyné Szeker Éva
December 13.
17 óra Igét hirdet: Brebovszkyné Pintér Márta
December 20.
17 óra Igét hirdet: Kovács Áron
Keresztyén könyvvásár
December 5. 15–17 óra Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola
December 6–20. 9–13 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utca 2., gyülekezeti terem
Ádventi kézműves gyermekdélután
December 3. 15–18 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utca 2., gyülekezeti terem
Közreműködik: a Palinta Társulat
Ádventi zenés áhítat
December 9. 16 óra Rákoshegy, evangélikus templom
Közreműködik: a Mandák Kórus · Igét hirdet: Magyari Márton
Családi és ifjúsági istentisztelet
December 17. 10.30 óra Rákoskeresztúr, evangélikus templom
Szeretetvendégség
December 17. 16 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utca 2., gyülekezeti terem
Gyülekezettörténeti könyvbemutató, és ﬁlmvetítés a templomainkról
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola karácsonyi koncertje
December 19. 17.30 óra Rákoskeresztúr, evangélikus templom

Gyülekezeti terjesztésben és használatra
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
Nagyné Szeker Éva tel.: (+36 20) 824-8021, e-mail: eva.szeker@lutheran.hu
Felelős kiadó: Nagyné Szeker Éva
Szerkesztette: Mirák Katalin
Graﬁkai terv és tördelés: Erdészné Kárpáti Judit
Illusztrációk, borítóterv: Szetlik Péter
Nyomdai kivitelezés: Áldási és Németh nyomda
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu
facebook.com/rakoskereszturievangelikusegyhazkozseg

