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ÜNNEP

MEGTISZTÍTÓ JÓ HÍR
Kovács Áron lelkész

Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak
Jeruzsálem felé; és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot.
(ApCsel 8,25)

E

gyre nagyobb keletje van a különböző méregtelenítő kúráknak, amelyek jobb közérzetet, jobb kondíciót és egészséget ígérnek. Sokan gondolják úgy, hogy valóban tisztulásra, megújulásra, életmódváltásra van szükségük. Talán segíthet is az egészségesebb életmód abban, hogy kiegyensúlyozottabbnak, erősebbnek érezzük magunkat.
A tisztítás, a tisztulás azonban korántsem teljes az egy-egy hétre felvállalt méregtelenítő kúrákkal. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy elég a testi egészségünkre
gondolnunk. Ha testünk rendellenes működését tapasztaljuk, mennyire meg tudunk
ijedni. A lelki elváltozásoknak, mérgezéseknek és torzulásoknak már egyáltalán nem
tulajdonítunk ekkora jelentőséget. Pedig rengeteg pusztító, romboló „toxikus anyag”
rakódik le bennünk napról-napra lelki értelemben véve is. Ki vagyunk téve zűrzavaros,
ellentmondó, elbizonytalanító üzeneteknek. Sokszínű környezetünk ezerféle hatással
bombáz minket, nem könnyű tájékozódni, különbséget tenni értékes és értéktelen, tartható és tarthatatlan, igaz és igaztalan között. Ezért van ma különösen nagy szükségünk
a lelki méregtelenítésre is. Az életünket mérgező, szennyező rossz hírek helyett Urunk
világra szóló, egyedülálló jó hírrel ajándékoz
meg minket. Igazi böjt végi, húsvéti utakra hív,
hogy legyen esélyünk találkozni az Élővel.
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv is
úton lévő tanítványokról szól. Akik, miután maguk is megtapasztalták az evangélium jótékony,
méregtelenítő, tisztító hatását, azért indulnak
útnak, hogy erről a tényről másokat is értesítsenek, másokat is meggyőzzenek. Rajtuk valóban végbement a változás, megújultak, új
erőre kaptak, erről tanúskodik az, hogy nem
egyszerűen maguknak tartják meg fantasztikus
felfedezésüket és megszületett hitüket, hanem
félretéve minden addigi előítéletüket, a sokak
által megvetett és lenézett Samáriában kezdik
hirdetni a feltámadás, a halál mérgétől való szabadulás örömhírét. Korábban átjárhatatlan határokat lépnek tehát át az Isten határtalan szeretetének tanúi. Olyan úton indulnak
el, amelyre korábban rá se léptek volna.
Ünnepre készülve, erőt gyűjtve, aztán majd húsvét örömével a szívünkben, az Élő Úrral
való találkozások élményével feltöltődve ne feledkezzünk meg mi sem arról, hogy erre az
élményre, erre az erőre, erre a fantasztikus felfedezésre másoknak is szüksége van. Adjuk tovább mindazt, amit kaptunk, amit átéltünk és megtapasztaltunk. Mi se mérgezzük,
szennyezzük tovább (lelki)környezetünket, hanem az életünket megtisztító jó hír letéteményeseiként, felelősen és mások felé nyitottan – éljünk azzal, amit Urunk bízott ránk.
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GYÜLEKEZETI ARCÉL

„EGYEDÜL, MÉGSEM MAGÁNYOSAN…”
Beszélgetés Szávai Lászlóné Horog Máriával – készítette Mirák Katalin

K

özel tíz éve tűnt fel számomra a szeretetvendégségeken egy szomorú tekintetű, de kedves arcú asszony. Mikor
jobban megismertem, rájöttem, nem szomorú, „csak” komoly. Megbízható nő, aki az elvállalt feladatot mindig időre
és hiánytalanul teljesíti.
Kedves Marika, 40 éve élsz Rákoskerten. Kérlek, mesélj
életed korábbi részéről!
Egy Fejér megyei kicsi faluban, Lajoskomárom mellett,
Szabadhídvégen születtem 1947-ben. Negyedik, és legkisebb gyermeke vagyok a családnak. Édesapám a Donkanyarban harcolt, ahol elfagyott a lába, és hadirokkant
lett. Szegényen, de nagy szeretetben nevelkedtünk. Csak
szép emlékeim vannak azokból az időkből. A rokonságom ma is Lajoskomáromban él, a
nagy evangélikus faluban. Mindig szeretettel megyek haza látogatóba.
Katolikus édesanyám és evangélikus édesapám evangélikus templomban esküdtek
meg. Mi apánk révén lettünk evangélikusok. A falunkban havonta egyszer tartott istentiszteletet a lelkészünk, Hódi Pál. Hozzá jártunk hittan órára is, rajtam kívül egyetlen
evangélikus gyerek élt a faluban. Szabadhídvégen jártam iskolába, de a konfirmációi
oktatásra Lajoskomáromba kellett átmenni. Gyerekfejjel is vállaltam, hogy átgyalogolok
a szomszéd faluba. 14 évesen konfirmáltam, most lesz 50 éve.
Ezután Pestre jöttem a nővéremhez. Itt kereskedelmi iskolába jártam, pedig valójában
mindig ápolónő szerettem volna lenni. A ferencvárosi gyülekezetbe kerültem, ahol nagyon eleven élet folyt. 1964 és 1968 között az ottani ifjúság tagja voltam. Lelkészünket,
Rédey Pált nagyon szerettem, lelkileg és hitben is sokat kaptam tőle, de a felesége is
tündéri asszony volt. Az ifjúsági munkában mi is aktívan részt vettünk, és a negyedéves
teológusok is gyakran besegítettek. Közülük jól emlékszem Weltler Sándorra. A Tűzoltó
utcai kis templomba jártunk, amit később sajnos lebontottak. A templom pincéjében
magunk alakítottunk ki egy termet. Az addigi lomtárat rendbe raktuk, kijavítottuk, kifestettük, és ott tartottuk az alkalmainkat.
1965-ben ismerkedtem meg a férjemmel, ő Enyingen, a szomszéd faluban lakott. 1968ban házasodtunk össze az enyingi evangélikus templomban. Először Pestlőrincre költöztünk, de továbbra is Ferencvárosba jártunk istentiszteletre. 1971-ben megszületett a
kisfiam, őt ott kereszteltük. 1972-ben vettünk telket Rákoskerten. Magunk építettünk rá
házat, s amíg készült, a hátsó kis épületben laktunk. A lányom már itt született 1975-ben.
A kereskedelmi iskola elvégzése után egy üzletben kaptam állást, illatszerboltban 10
évig voltam vezető helyettes. A terhesség alatt váltottam munkahelyet, mert az egész
napos állás nagyon kifárasztott. Ruházati nagykereskedésbe kerültem, ahol 20 évig
dolgoztam. Onnan mentem rokkantnyugdíjba, ma is meglévő gerincproblémáim miatt.
Vagyis felváltva dolgoztam, kezelésekre jártam, műtöttek…
Mikor és hogyan kerültél a rákoskeresztúri gyülekezetbe?
1975 óta tartozunk ehhez a közösséghez. A gyermekeim már itt konfirmáltak. A férjem
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9 éve hunyt el. Tulajdonképpen a halála után, 2003-tól kezdtem el gyakrabban járni
a gyülekezeti alkalmakra. Addig inkább csak a nagy ünnepeken, főleg karácsonykor
fordultunk meg a templomban. A gyülekezeti életbe saját magamtól kapcsolódtam be.
Először a szeretetvendégségekre, az asztal körüli segítésre jelentkeztem. Úgy éreztem,
hogy én ezt a személyre szóló feladatot kaptam.
A gyülekezetben nagy szeretettel fogadtak, és ez biztatást adott számomra. Füzesi
Zsuzsika például, ha egy ideig nem látott a templomban, legközelebb megkérdezte,
hova tűntem, mi történt velem. Ma már kevés olyan gyülekezeti program van, ahová nem
megyek el. Részt veszek a gyülekezeti kirándulásokon, a szeretetvendégségeken, zenei
programokon, gyerekalkalmakon. Számomra ezek mindig a lelki gazdagodást jelentik.
Többnyire háziasszonyi teendőket vállalok, de ha szükséges, a szervezésbe is besegítek.
Szerencsére nincs is már gyülekezeti vendéglátás Marika féle kiváló krumplis pogácsa
nélkül…
Igen, nagyon szeretek és szívesen sütök másoknak is, nem csak a családnak. És ha
valamelyik programon nem vagyok ott, annak csak az lehet az akadálya, hogy egészségileg épp nem vagyok jól. Ha valaki igazán akar, el tud menni akármilyen alkalomra,
anélkül, hogy kifogásokat keresne vagy a mindennapi tennivalókra hivatkozna.
Úgy tudom, a gyülekezet határain kívüli egyházi életben is gyakran részt veszel.
Boldogan megyek az egyházmegyei alkalmakra, közös kirándulásokra. Most épp a budai egyházmegye buszos templomlátogató missziós körútjára készülök a gyülekezeti
csoporttal. Öt éve pedig rendszeresen járok a FÉBÉ diakonissza egyesület piliscsabai
konferenciájára. Mindig alig várom, mikor lehet már menni. Minden évben augusztus
20-a környékén három napot töltünk együtt Piliscsabán. Az ottani lelki feltöltődés egész
évre megerősítést ad. Megismerkedünk más gyülekezetek tagjaival, és rajtuk keresztül
az ő gyülekezeteikről is tudunk.
Idővel bővült a feladatköröd, s a vendéglátás mellett más szolgálati területbe is bekapcsolódtál.
Lelkésznőnktől tavaly felkérést kaptam, hogy januártól júniusig én tartsam a keresztúri
bibliaórát. Hétfő délutántól szinte folyamatosan készültem a szerdai órára. Sajnos, a
bibliaórán alig néhányan vagyunk. A társaság elöregedett, elkopik, lassan elmaradnak
a régi hűséges tagok, és egyelőre nincs utánpótlás.
Ezen kívül Éva néhány éve megkérdezte, lenne-e kedvem a Szebik Imre püspök úr
által vezetett gyülekezeti munkatársképző tanfolyamon részt venni. Örömmel mondtam
igent. Megtiszteltetés volt számomra, hogy felajánlotta a lehetőséget. A jelentkezéshez önéletrajzot és lelkészi ajánlást kellett mellékelni. 2009. novemberben kezdtük a
tanfolyamot, és három alkalommal töltöttünk egy-egy hosszú hétvégét Piliscsabán, a
Missziói Otthonban. Tavaly sajnos nem tudtam elmenni a betegségem miatt, de tervezem, hogy ha lehet, megint megyek. Nemcsak gyakorlatot lehet ott szerezni, de ez is a
lelki feltöltődés lehetősége számomra, mint az istentisztelet vagy a FÉBÉ-konferenciák.
Miből állt a munkatársképző programja?
Nagyon szoros volt a hétvégék menetrendje. Minden napot áhítattal kezdtünk. A közös
reggeli után délelőttönként elméleti előadásokat hallgattunk lelkészektől. Ebéd, kicsi pihenés után gyakorlati foglalkozásokon, sokszor játékos formában dolgoztuk fel a délelőtt
hallottakat. Esti áhítat, vacsora következett, majd aki még nem volt nagyon fáradt, az a
választható programon vett részt, például filmvetítésen. A tanfolyam legvégén ún. morzsa-
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szedegetésben gyűjtöttük össze
mindazt, amivel a hétvégén szellemiekben és lelkiekben gazdagodtunk. Vasárnap délelőtt közös
záró istentiszteleten vettünk részt.

RECEPT
Krumplis pogácsa. Igen finom!
Hozzávalók: 60 dkg finomliszt, 40 dkg áttört főtt
burgonya, 20 dkg zsír, 1 egész tojás, 1 evőkanál só,
fél csomag élesztő, 1 dl tej, reszelt sajt a tetejére.
Elkészítés: A meglangyosított tejben pici tejjel felfuttatjuk az élesztőt, majd a hozzávalókkal jól összegyúrjuk. Kinyújtjuk, 3-szor hajtogatjuk, és nyújtjuk.
Minden nyújtásnál kevés zsírral kenegetjük, így lesz
leveles és könnyű foszlós a tészta. Negyedszerre
kinyújtjuk, szaggatjuk, tojássárgájával megkenjük,
és reszelt sajttal meghintjük.

Hogyan tudod a tanfolyamon
megtanultakat kamatoztatni itthon a gyülekezetben?
A munkatársképzőn a délutáni foglalkozáson mindenki választhatott egy munkaterületet, amelyik a legközelebb áll
hozzá. Én a diakóniai munkát
választottam, mert ehhez vonzódtam mindig. Ahogy az elején mondtam, már tizenévesen ápolónő akartam lenni.
A diakóniai munkába bele tartozik a gyülekezeti tagok látogatása, hívogatása, a lelki
gondozás különböző formái. Én szeretek idősekkel foglalkozni, szívesen vállalok gondozást, ápolást, kórházi vagy otthoni beteglátogatást. Piliscsabán gyakran eljátszottuk az egyes helyzeteket, és így próbáltuk ki magunkat a lehetséges szituációkban.
Ezeket a szolgálatokat eddig is szívesen végeztem, most képzettebben talán többet
tudok segíteni.
Mit jelent számodra az aktív gyülekezeti munka?
Férjem halála után egyedül maradtam ugyan, mégsem magányosan. A gyülekezeti és
a közösségi munka lelkileg felerősített, ezért tudom így elviselni a férjem elvesztését
és az egyedüllétet, bár a gyerekek mellettem vannak. Olyan megerősítést kaptam a
Jóistentől, és olyan örömöt találtam a szolgálatban, amit már gyermekkoromban hordoztam magamban. Közvetlenül megtapasztaltam, hogy ha valaki bizalommal fordul
Istenhez, Ő ott van vele. Meg fogja találni magát, és mindig lesz kihez fordulnia.

EVANGÉLIUM – ÖRÖMHÍR

NINCS MENTSÉG – DE VAN MEGMENTŐ
Ungár Aladár rádiós áhítatából összeállította: Erdészné Kárpáti Judit

„N

incs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat
ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel!” (Róm 2,1)

Én ma már csak mosolygok azon, ha valaki azt állítja, hogy a Biblia elavult könyv. Freud,
a pszichoanalitikus világhírre és tekintélyre tett szert olyan meglátásokkal, amelyeknek
gyökerét a Bibliában megtalálhatjuk. Milyen világosan mondja Dávid a 32. zsoltárban,
hogy amíg bűneit elfedezte, elhallgatta, addig magában emésztődött, jajgatott. Amikor
elhatározta, hogy mindent bevall Istennek és semmit sem hallgat el, akkor egyszerre
felszabadult, és örömmel adott hálát Istennek. Valóban ebben van az igazi felszabaduKERESŐ SZÓ
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lás! Amit elfojt magában az ember, attól nem
szabadult meg. Ha elfojtás helyett szabad folyást enged ösztöneinek, az sem jelent szabadulást. Freud tévedett. Megoldást csak az
jelent, ha valaki Isten szabadító kegyelméhez
folyamodik. Ha ezt nem teszi, továbbra is a
bűn rabja marad.
Itt kapcsolódik Pál apostol cikkünk elején
idézett nagyszerű megállapítása. Valóban úgy
van, hogy az ítélkező ember nem mentegetheti magát. Mert ő maga is elkövetheti azt, ami
miatt a másikat elítéli. Mindannyian tapasztalhattuk magunkon: amit én a másik emberben
nem tudok elviselni, az egészen bizonyosan megvan bennem is. Én például a feleségem
sok gyengeségét vagy hibáját szó nélkül el tudtam tűrni. De ha valami miatt felfortyantam
és mérges lettem, akkor az egészen bizonyosan olyan hiba volt, ami bennem is megvolt.
Jó lenne tanulni ebből pl. a szülőknek. Egy nagy pedagógus megállapította, hogy a nevelés tulajdonképpen a szülőknek az a rosszul sikerült törekvése, hogy a gyermekeikből
kiverjék azokat a rossz tulajdonságokat és hibákat, amik őbennük még megvannak. Ha
a gyermekedben valamit nem tudsz elviselni, vizsgáld meg magadat, és rájössz, hogy az
benned van meg fokozottabb mértékben.
Tehát nem hozhatsz fel semmit a magad mentségére, ezért ne mást ítélj el, hanem
csak magadat. Elsősorban abban ítéld el magadat, amiben a másikat kárhoztatod. De
másrészt, milyen jó, hogy itt nem az áll, hogy menthetetlen vagy. Ez szörnyű lenne. Minden ember megmenthető. Az egész világért, minden emberért meghalt Jézus Krisztus a
Golgotán. Isten azt akarja, hogy te is eljuss az Ő szabadítására. Amikor Isten a Bibliában
újra meg újra arról beszél, hogy az ember bűnös, és forduljon Istenhez, mert egyedül
Isten szabadíthatja meg őt, akkor ezzel nem lenyomni akar, nem elcsüggeszteni, hanem
ellenkezőleg, a való helyzetet tárja
e
ffel, hogy ott keresd a megoldást,
ahol valóban megtalálható. Csak
a
Ungár Aladár (1905–1970)
az Úr Jézusban adatik ez a megÉdesanyját korán elveszítette, gyermek- és ifjúkomenekülés, Őhozzá fordulj!
rát megnehezítette az is, hogy az iskolában képA fuldoklónak semmit sem hasztelen volt jól viselkedni, és egy balesetből eredő
nál, ha valaki a szemére veti, hogy
komoly betegség is sújtotta. A kicsapongó, nagy
miért nem vigyázott jobban. Nehiányérzettel küzdő fiatal találkozott egy élő hitű
ked is, kedves olvasó, Isten nem
keresztyén igehirdetővel, aki megmagyarázta neki,
szemedre veti a bűneidet, hanem
hogy Jézus volt Isten Báránya, aki engesztelést
kínálja segítségét. Fogadd el! Ma
szerzett érte is. Prédikátor lett, súlyos betegséez az Isten szava hozzád: Nem
gei ellenére élete végéig kitartóan szolgálta Urát.
mentegetheted magad. Nehogy
Érthetõ, szép magyar nyelven elhangzott igehirvvégül majd ezt kelljen mondania:
detései, bibliamagyarázatai egyszerre szóltak az
Nem engedtél segíteni magadon,
értelemhez és a szívhez.
most már menthetetlen vagy. Ettől
őrizzen meg téged Isten.
(Jézus) a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött,
hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. (Ézs 53,5)
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GYÚJTS ÉJSZAKÁNKBA FÉNYT...
Zászkaliczky Anna

Fotó: Betterman Jákob

H

ajnali csöndben, az izgalom furcsa remegésével, de még az utolsó álmok halvány
emlékével indulunk el. Ez a reggel más, egészen más, mint az év többi reggele. A
villany nem ég, hangos szó nem hangzik el, az asztalon csak egy mécses világít, és
mindenki lelkében ott feszül valami megmagyarázhatatlan. Az éles hajnali levegő az,
ami belénk hasítja: húsvét hajnal van!
A sötét templomban egyetlen gyertya ég, halvány fényénél éppen feldereng az oltárkép szenvedő Krisztusának szöggel átütött lába. Halvány,
mégis egyértelmű emlékeztető a nagypénteki
szenvedésre. A csendben felhangzó, bizonytalan csellószó viszont már az új nap, a reménység hangja. Ezzel a hanggal megmozdul a sötét, fények indulnak, mozgás támad. Az oltárnál
felhangzik az Ige. A versben nemcsak az akkori
események szereplői szólalnak meg, az asszonyok gyászában vagy a római katonák didergő
félelmében saját gondolataink köszönnek vissza. Eközben mintha egyre világosabb
lenne. Bent a templomban meggyújtják a mécseseket, miközben szól az ének: Gyújts
éjszakánkba fényt... De kintről is világosság szűrődik be. Először csak halvány, szürke
derengés, majd a felkelő nap első sugarai köszönnek be a templom ablakain.
Az istentisztelet a végére ért. A korgó gyomrok, álmos szemek, elzsibbadt lábak ellenére is, a reggeli fénybe kilépők a lelkükben mind ugyanazzal indulnak haza: a Feltámadás reggele van.
A húsvéti hajnali istentisztelet sok gyülekezeti tagunknak már korábban sokat jelentett,
többször felmerült, hogy mi is csináljunk hasonlót. Eddig azonban a kőbányai testvérekhez látogattunk ilyenkor, annak ellenére, hogy az istentisztelet hajnali 5 órakor kezdődik.
Végül 2011 tavaszán mi is megtartottuk az első hajnali istentiszteletet Rákoskeresztúron.
Ennek az alkalomnak különleges, a megszokottól eltérő liturgiája van. Az Ige és a prédikáció mellett zene, énekek és versek hirdetik az örömhírt, sok gyülekezeti tagunk részvételével. Az istentisztelet végén a gyülekezeti teremben közös reggeli várja mindazokat,
akik ezt a hajnalt együtt töltötték.
Reméljük,
együtt!
j , az idei alkalmon még
g többen ünnepelhetünk
p
gy

Látogassa gyakran a megújult honlapunkat:

http://rakoskeresztur.lutheran.hu
Ha még nem tagja, iratkozzon fel levelezőlistánkra, ehhez
küldjön e-mailt a következő címre:

rakoskeresztur@lutheran.hu
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ZÁRSZÁMADÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS

RÁKOSKERESZTÚRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2011–2012.

BEVÉTELEK

2011. TÉNY

2012. TERV

Gyülekezeti tagoktól

9 370 000

9 400 000

Gazdálkodásból bevételek

1 925 000

2 790 000

Külső forrásból (állami, pályázat, testvérgyül.)

3 641 000

3 338 000

716 000

1 501 000

15 652 000

17 029 000

6 598 000

7 233 000

434 000

1 105 000

Dologi kiadások (rezsi, biztosítás, stb.)

3 507 000

3 693 000

Átfutó tételek, központi járulék

1 003 000

1 030 000

Javítás, karbantartás, tatarozás költségei

4 231 000

1 500 000

340 000

350 000

1 816 000

2 118 000

17 929 000

17 029 000

–2 277 000

0

Átfutó tételek bevételi oldalon
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
KIADÁSOK
Illetményekre kiadások
Törvényes terhek

Segélyekre kiadás
Egyéb kiadások (testvérgyül., táborok, misszió)
KIADÁS ÖSSZESEN:
Eredmény

2011-ben is megmutatkozott gyülekezetünk tagjainak áldozatkészsége. Az egyházközség történetében még soha ekkor összeg a tagoktól nem érkezett. Hálát adunk ezért
Urunknak, és köszönjük testvéreinknek. Bevételeink közül ez teszi ki a legnagyobb tételt. Látszik azonban, hogy ez az összeg nem fedezte a gyülekezet rendes működéséhez szükséges kiadásokat, azaz az illetmények, azok törvényes járulékai, a rezsi és a
karbantartások költségeit.
Kiadási oldalon jelentkezett a tavalyi év legnagyobb beruházása, a keresztúri templom ereszcsatornájának cseréje, ami 4 MFt-ba került. Emiatt a lekötött betétben lévő
pénzünkhöz is hozzá kellett nyúlnunk, de a tárgyévi kamat felett a tőkénket csak minimális mértékben kellett csökkenteni.
Mindezeket figyelembe véve az egyházközség gazdálkodása stabil volt 2011-ben.
2012-ben is számítunk a testvérek egyházszeretetére, önkéntes adományaikra és az
egyházfenntartási hozzájárulásukra.
Az idei évben esedékes nagyobb karbantartásról, beruházásról a presbitérium még
nem döntött.
Az Egyházközség presbitériuma a fenti zárszámadást és költségvetést 2012. február
7-én elfogadta.
Nagyné Szeker Éva s.k.
lelkész
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Zászkaliczky Pál s.k.
felügyelő

Himesné Paulik Enikő s.k.
pénztáros

GYEREKOLDAL

A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR FŐBB ESEMÉNYEI
Váginé Oláh Tünde

Virágvasárnap:
Jézus bevonul Jeruzsálembe

Nagycsütörtök:
Az utolsó vacsora

Nagypéntek:
Jézust keresztre feszítették

Húsvét vasárnap:
Feltámadás

Húsvét hétfő
Locsoló versike:
„Ennek a háznak udvarában,
Szép kis bimbót láttam.
Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére!
Szabad-e locsónyi?”
Gelencsér J. – Lukács L. 1991:334.
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HÍVOGATÓ

BÖJTI ÉS HÚSVÉTI PROGRAMOK

Március 18. vasárnap 16 ó: szeretetvendégségen emlékezünk meg a 100 éve született Túrmezei Erzsébetről. Előadó: id. Zászkaliczky Pál
Március 22. csütörtök 17 ó: böjti esték sorozat. Igét hirdet: Krámer György esperes
Március 25. vasárnap: Rákoskeresztúron az istentisztelethez csatlakozóan gyülekezeti
közgyűlés. Tárgy: presbitérium- és tisztségviselő választás, lelkészi és felügyelői
jelentés. Csak Keresztúron lesz istentisztelet.
Március 25. vasárnap 16 ó: Családi istentisztelet. Igét hirdet: Zsugyel-Klenovics Katalin bánki lelkész
Március 29. csütörtök 17 ó böjti esték sorozat. Igét hirdet: Dechertné Ferenczy Erzsébet péteri lelkész
Április 1. Virágvasárnap 16 ó: Böjti zenés áhítat. Közreműködik : Händel-Trió
Április 2–6. Nagyhét (esténként passióolvasás)
hétfő
R.keresztúr
18 ó

kedd
Rákosliget
18 ó

szerda
Rákoscsaba
18 ó

csütörtök
Rákoshegy
18 ó

péntek
R.keresztúr 10.30 ó
R.keresztúr 18 ó
Rákoshegy 9 ó
Rákoscsaba 9 ó
Rákosliget 11 ó

Április 8. húsvét vasárnap reggel 5 ó: Húsvét hajnali ünnepi istentisztelet
Rákoskeresztúron
Április 8., 9. Húsvét ünnepén és másodnapján úrvacsorai istentiszteletek:
10.30: Rákoskeresztúr; 9 óra: Rákoshegy; 9 óra: Rákoscsaba; 11 óra: Rákosliget

1% FELAJÁNLÁSOK

K

érjük, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1–1%-át egyházunk, illetve gyülekezetünk alapítványa javára. Ez Önnek nem kerül többe, a kedvezményezetteknek azonban
nagy segítség.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
A Melczer János Alapítvány adószáma: 18010035-1-42
Erre a lehetőségre, kérjük, hívja fel családtagjai, barátai, ismerősei figyelmét is. Köszönjük.
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64 ÉV UTÁN ÚJRA EVANGÉLIKUS ISKOLA RÁKOSKERESZTÚRON!
A XVII. kerületi önkormányzat, a Magyarországi Evangélikus Egyház és gyülekezetünk
vezetői egy éve kezdtek tárgyalásokat annak érdekében, hogy közösségünkben újra
evangélikus iskola működjék. Egyházunk zsinata 2012. február 24-én megadta az elvi
engedélyt a rákoskeresztúri Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola
megalapításához. Az önkormányzat a Gyökér utcai Eszterlánc Óvodát és a Ferihegyi úti
Laborcz Ferenc Általános Iskolát ajánlotta fel. A részletekről még folynak a tárgyalások,
de bizalommal tekintünk afelé, hogy áprilisban az intézmény megalapításának a folyamata lezárul, és szeptemberben új keretekben indulhat az oktatás. Kérjük és biztatjuk
gyülekezetünk tagjait, hogy ide írassák be (át) gyermekeiket, unokáikat. Az intézmény
alapításának állásáról a honlapon és a levelezőlistán folyamatosan tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait. Kérjük, kérdéseivel forduljon a lelkészeinkhez. Reménységünk Krisztus,
aki fel tudja használni ezt az utat is országának közöttünk való építésében.

SZOLGÁLATAINK
2011. november 1–2012. február 29.

KERESZTELÉS
Kuzma Balázs, Klein Damján, Elia Sara

TEMETÉS
Láng Mihály (83), Háber Gyuláné sz. Angyal Irén (75), Péterfi Jánosné
sz. Tóth Rózsa (76), Tasi András (71), ifj.Bartók Mihály (55), Sinkovits
Istvánné sz. Schleckmann Rozália (85), Dömötör Sándor ( 55), Seres
Balázs (53), Lázár János Sándor (79), Kuzma Jánosné (84)

ESKÜVŐ
Földi Roland és Pálvölgyi Mária

'4ě584#/++56'0¯0-

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
'FMFMçTLJBE¢/BHZO4[FLFS}WB
Szerkeszti: a gyülekezet média-csoportja
(SBÌLBJUFSWTU¥SEFMT#BMT(ZVMBT&SET[O,SQUJ+VEJU
Nyomdai kivitelezés: Áldási és Németh nyomda
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu
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