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VISSZATEKINTÉS
Vezérigéink a következık voltak 2012-re: „Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a
foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és
hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lk 4, 18-19) illetve „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is
elküldelek titeket.” (Jn 20,21) Fókuszunk valóban – ahogyan elhatároztuk – a MISSZIÓ volt,
melynek két fı megjelenése az evangélizáció és a diakónia voltak.
Ezek mentén a 2012-es esztendı rendkívül mozgalmas hónapokat hozott minden tekintetben.
Mind a gyülekezeti programokra, mind a munkatársak képzésére és szolgálatára nézve, ezek mellett
a lelkipásztorok „jövésére-menesére” nézve, „színes forgataghoz” hasonlítható ez az év. Több új
gyülekezeti taggal is megajándékoztattunk, és alkalmaink is sokat változtak.
Terveink egy része megvalósult, másik része nem vagy csak részben.
Lássunk most egy felsorolást arra nézve, mik történtek – majd összevetjük mindezt a 2012-es
Missziói Munkatervünkkel!

LELKIPÁSZTORAINKRÓL:










Sóskuti Zoltán lelkipásztor februártól július végéig szombatféléven volt – melyet lelki
felfrissüléssel, tanulással (lelkiségteológia), tanulmányírással („Lelkiség és közösségépülés
címmel – az elsı száz oldala készült el), szellemi tevékenységekkel illetve a családjával
töltött. Így ebben az idıszakban egyáltalán nem volt jelen a gyülekezeti életben –
helyettesei, illetve a gyülekezeti munkatársak azonban hőséggel, sok-sok áldozattal végezték
a szolgálatokat. Augusztusban visszatérve (ezt megelızıen a konfirmandus hétvégén illetve
az Ifi nyári táborában volt csak jelen, illetve szolgált), nagy munkakedvvel, feltöltıdve, soksok ötlettel állt szolgálatba. Ebben az idıszakban sok változás, irányváltás történt –
megtartva és folytatva ugyanakkor azokat, melyek az elıtte lévı félévben vagy években
kimunkálódtak.
Dani Eszter (beosztott) lelkipásztor az év elsı felében már hivatalosan is vezetı lelkészként
végezhette szolgálatát, mint helyettesítéssel megbízott lelkész (elıtte is lelkésztársként,
minden döntésben aktív részvétellel, önállóan szolgálva dolgozott). Sok más szolgálatai,
utazásai, megbízatásai mellett is, nagy erıfeszítéssel, sok-sok áldozattal, hozzáértéssel
irányított illetve végezte a rábízott feladatokat. Az év közepétıl azonban sokat vívódott egy
felkérésen, melynek végül engedett, Isten akaratát felismerve – így augusztus közepétıl,
elhagyva gyülekezetünket (de csak lelkészként, mint szeretett testvérünk, közösségünk tagja,
köztünk maradva) a MRE Zsinatán missziói osztályvezetıi megbízatást kapott.
Nagy segítségére volt mentoráltja, Sebıkné Babos Boglárka hatodéves teol. hallgató, aki egy
gyakornoknál jóval többet szolgálva, sokat helyettesítve odaadóan végezte a lelkészi
szolgálatokat. Elınyére lehetett, hogy több éve aktívan munkálkodva közösségünkben, jól
ismerte azt. A gyakorlatban augusztustól, hivatalosan októbertıl már beosztott
lelkipásztorként végzi a szolgálatokat, Dani Eszter helyére lépve.
A Budapest-Északi Református Egyházmegye által, a szombatfélév alatt kirendelt lelkész,
Petı Balázs is tevékenykedett közösségünkben. Különösen az Istentiszteleteken és a
Bibliaórákon megnyilvánuló felkészültsége ragadta meg a gyülekezet tagjait, akik közül
többekkel jó kapcsolatot sikerült építenie a rövidke fél év alatt is.
Szeptembertıl Földi Nikolett személyében újra kaptunk egy hatodéves teol. hallgatót, az ı
mentorálása Sóskuti Zoltán feladata lett. Elsı perctıl kezdve lelkesen, sokak
megelégedésére, közvetlenségével, szorgalmával, jelenlétével könnyen befogadta ıt és
szolgálatait gyülekezeti közösségünk.
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ALKALMAINKRÓL, CSOPORTJAINKRÓL, SZOLGÁLATAINKRÓL




Az idei évet is Évkezdı Imaestekkel indítottuk, az Imacsoport és annak vezetıje
(Cieklinszki Sándorné) szervezésével. Az Imacsoport egész évben lelkesen szolgált, a
csoporttagok számára havonta kézbe adott Imalevelek illetve „láncriadó- szerő”
körtelefonok, sms-ek, mail-ek segítségével folyamatosan imádkozott a gyülekezet ügyeiért,
közösségünk bajban lévı tagjaiért. A havi megbeszéléseket, imaesteket az év elsı felében
Dani Eszter lp. moderálta., majd ezt a szolgálatot Sóskuti Zoltán lp. vette át.
A 2012. esztendı programokban, alkalmakban, szolgálatokban nagyon gazdag és sőrő
idıszak volt. Az ıszi folytatás részben erre alapozott, részben kissé „újratervezve” kínált
számos új és régi alkalmat a gyülekezet tagjainak. 2012 ıszén, a megváltozott helyzetben,
újra kellett sok mindent tervezni. Sóskuti Zoltán lp. visszajöttével, tájékozódott
lelkésztársaitól, presbiterektıl és más munkatársaktól (huszonöt beszélgetés), merre halad a
gyülekezet, milyen örömök, tanulságok szőrıdtek le fél év (illetve az elmúlt öt esztendı)
alatt – amint az 2007 augusztusában történt. Az öt évvel korábbi ritmushoz hasonlóan, ezen
beszélgetések részletei és eredıi kerültek ismertetésre 2012 szeptemberében a Munkatársi
Napon. A gyülekezeti élet kilenc területére levetítve kirajzolódtak a következı idıszaknak
az irányai. A Munkatársi Napon a következıképpen rajzolódott ki gyülekezeti életünk:
Istentisztelet

Kazuáliák

Vasárnapi
Keresztelés
Istentiszteletek

Kiscsoportok Katechetika

Szerdai
Bibliaóra

Diakónia

„Magocska”
Diakóniai
(GyermekBizottság
Istentiszteletek)

Pasztoráció

További
alkalmak,
szolgálatok

Presbiteri- és
Lelkigondozás Munkatársi
Alkalom

Pénzügyek,
hivatalos
dolgok

Templom
(épület, kert)

Pénzügyi
Bizottság
Középsı rész
(költségvetés,
takarítása
zárszámadás
stb.)

Diakóniai
"Hajdú„Kisfecskék”
Gyermekek
Munkacsoport
csoport" (Házi (GyermekCsaládlátogatás Nyári Napközis Hivatal
Templomtér
(elkötelezett
Biblia Körök 1.) Istentiszteletek)
Tábora
szolgálók)
Keresztelési
Rákoskeresztúri
"Vadkacsa„Sasok"
utógondozás
"Spontán"
Konfirmandus- Református
Urnatemetı
csoport" (Házi (Gyermek"Lelki kísérés"
(Patrónusi
diakónia
és IFI-hétvégék Missziói
takarítás
Biblia Körök 2.) Istentiszteletek)
szolg.)
Alapítvány

Ünnepi
Keresztelési
Istentiszteletek elıkészítés

Úrvacsorák

Liturgiás lap

Esketés

"Csordás"KERET"
csoport" (Házi (GyermekBiblia Körök 3.) Istentiszteletek)

Névsor
"gondozás"

IFI nyári tábor

Urnatemetı
Kert gondozás
adminisztráció

Kontroll-csoport

Esküvıi
elıkészítés

IFI 1.

Konfirmáció I-II.

Imacsoport

Nyári
gyülekezeti
hétvégék

Kapcsolattartás
Karbantartás
a közegyházzal

Zene (kántori
szolg.; "Sunday Temetés
Band")

IFI 2.

Óvodai hittan Mákvirág

Könyvterjesztés Honlap

Ajtónállói szolg., Temetési
litlap osztás
elıkészítés

Baba-Mama
Kör

Óvodai hittan Csillagszem

Gyülekezeti
újság

Születésnaposok
köszöntése

? Nyugdíjas
Klub…

Óvodai hittan Összefogás

Missziói
rendezvények

Biblia Kör
Vezetık
alkalma

Óvodai hittan Hófehérke

Presbiterképzés

Hittan - Pál
apostol Kat. Ált.
Isk. és Gimn.

Különbözı más
képzések

Hittan - Kırösi

Alpha /
Keresztkérdések

Hittan - Újlak

Házas-képzés
/?Házas Biblia
Kör /?Családi
Vasárnap du-ok

Hittan Podmaniczky
János Ev. Ált.
Isk.

Úrvacsorai
elıkészítık
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Gyülekezetünk munkaterületei és szolgálói a Melléklet 1. 1.a. ill. 1.b. táblázatában találhatók.

Istentiszteletek










Év eleji Látásadó Istentiszteletünk most egyben az elızı év végén megválasztott
presbiterek fogadalomtételét is jelentette. A munkába álló régi-új presbiterek egy ünnepi
presbiteri győléssel kezdték meg, folytatták szolgálatukat.
Az Istentiszteleteinken megszilárdult a saját gyülekezeti Kiegészítı énekeskönyvünk
használata (általában a ráfelelı és/vagy záróének), és ezeket kísérı zenekarunk („Sunday
Band”: Gyimesi Bence, Bors László, Kiss Domokos, Gyimesi Boróka, Ferencz Annamária,
Sebık Gábor ill. Sóskuti Zoltán) szolgálata. A gyülekezet egyre jobban ismeri, szereti ezeket
az énekeket. Ez év novemberi megbeszélésén e zenészcsapat Bors László vezetésével
igyekszik még komolyabban felkészülni a szolgálatokra.
Októbertıl, Istentiszteleteink elején – Sóskuti Zoltán lp, kezdeményezésére –, a kezdés
elıtti öt percben csendet kérünk rövid köszöntés után a gyülekezet tagjaitól, és így
készülünk az énekre, imára, Ige hallgatásra. Ezzel a csend fontos liturgiai elemmé vált – a
prédikáció utáni csendességgel együtt.
Ebben az esztendıben is voltak kiemelt vasárnapjaink – például: havi Úrvacsorás
Istentiszteletek; az IFI szolgálatával végzett Istentisztelet (Advent II. vasárnapján);
Reformációs Istentisztelet (az evangélikusokkal közösen), hittanos évnyitó- ill. évzáró
Istentisztelet; Konfirmáció…
Az idei évtıl már nem csak egy-két ember szolgálata a liturgiás lapok osztása, a templomba
érkezık köszöntése („ajtónállói szolgálat”), hanem a presbiterek beosztották maguk között.
Vasárnapi Istentiszteleteinken ez évben is fontosak voltak, elhangoztak bizonyságtételek,
beszámolók…

Gyermekmunka






Az elmúlt év gyerekmunkás képzése sok új ötlettel színesítette a gyerekmunkában
szolgálók eszköztárát, amelyet szívesen ki is próbálnak.
Idén is szervezünk adventi játszóházat, melynek idıpontja dec. 8. A tavalyi nagy sikerre,
és magas létszámra (több mint 90 gyermek!) való tekintettel, idén ezt alaposabban és idıben
szeretnénk elıkészíteni. Ezenkívül a gyerekkarácsonyra is készülünk színi elıadással.
Óvodai hittanok: Idén is 4 óvodában (Mákvirág, Csillagszem, Hófehérke, Összefogás)
voltunk jelen. Ezeket az órákat az elsı félévben Dani Eszter, és Sebıkné Babos Boglárka
látták el. Szeptembertıl Dani Eszter lelkészünk távozásával Földi Nikolett hatodéves theol.
hallgató állt be segíteni ebbe a szolgálatba az Összefogás óvodában. Ezek az óvodák
mindenképpen fontos missziói pontok, ahol megszólíthatóvá válnak szülık gyermekeikkel
együtt. A jövıben fontos lenne a folytonosságra törekedni, azaz jobban nyomon követni
óvodás hittanosainkat, melyik általános iskolába kerültek, és ott is megpróbálni elérni ıket.
Átlagosan minden óvodában 10-12 gyermek jelentkezett református hittanra, akik többnyire
hőségesen jártak is.
Gyülekezetünkben a gyermekmunka kezd formájában megszilárdulni. Továbbra is négy
csoportban folynak a gyerekistentiszteletek: Magocska csoport Pócsikné Bornai Kamilla
vezetésével a legkisebbek csoportja. Kisfecske csoport Oláhné Nagy Anita vezetésével a
nagycsoportos óvodás és 1. osztályosok csoportja. Sasok (2-4. osztályosok) csoportját
szeptembertıl Kelemen Zoltánné vezeti, és a KERET /Keresztúri Református Tizenévesek/
(5-6. osztályosok) csoportját Deme Krisztina. Idén a KERET kivételével Tegez Lajos:
„Tanítsátok meg ezeket fiaitoknak” két kötetes gyermek istentiszteleti tanításait veszi
valamennyi csoport. Szeptembertıl Dani Eszter lelkipásztor távozásával Sebıkné Babos
Boglárka lp. és Oláhné Nagy Anita vették át a gyerekmunka koordinálását.
16/4. oldal
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Nyári napközis táborunkban idén is kb. 30 gyerek vett részt az 5-10 éves korosztályból.
Az idei tábor vezetıje Oláhné Nagy Anita volt, aki flottul összefogta a munkatársakat és
segítıket, és kézben tartotta a tábor ügyeit. A tábor témája a kincskeresés volt, a gyerekek
mennyei kincseket kereshettek, ehhez kapcsolódtak a tanítások és a programok is.
Idén is órarendbe iktatott általános iskolai (Dr. Hajdú Csabáné) ill. gimnáziumi (Sóskuti
Zoltán lp., Dani Eszter lp., Sebıkné Babos Boglárka lp.) hittanórákat tarthattunk a Pál
apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. Ugyanakkor az idén evangélikusok
által átvett Podmaniczky János Ev. Ált. Iskolában is lehetıségünk nyílt erre az alsóbb
évfolyamokon (Oláhné Nagy Anita).
A területünkön lévı másik két általános iskolában (Újlak, Kırösi) is jelen voltunk délutáni
hittanórákat tartva (Dani Eszter lp., Sebıkné Babos Boglárka lp. illetve ısztıl Oláhné Nagy
Anita).

Evangélizáció és diakónia










Felnıtt konfirmációk is lehettek újra ebben az évben, köztük, a már azóta több szolgálatot
is vállaló Tihanyi-házaspár. Isten áldja meg ıket, és általuk közösségünket!
Az egyik kiemelkedı mozdulatunk a misszió és az evangélizálás terén az Alfa Kurzus volt.
A résztvevık és a munkatársak összekovácsolódva élték át Isten jelenlétét, lelki épülésüket,
megerısödésüket. Emellett Dányi Nagy Márió szolgálatával idén is megtartottuk a szokásos,
konfirmáció elıtti evangélizációs sorozatot.
Dani Eszter lelkipásztor révén – aki közmegbecsülést kifejezı állami díjat is kapott – a
gyülekezeti tagokat is megismertette a cigánymisszióval, kárpátaljai cigány testvéreket is
meghívva közénk. Általa több külföldi vendéget is fogadhatott közösségünk, illetve
részesülhettünk azok szolgálatában.
A Dani Eszter lelkész által indított Sakk- illetve a Tánc Klub is mőködött a Gyermekjóléti
Szolgálattól (egyébként gyerekistentiszteleti csoport fogadására is) ingyen rendelkezésünkre
bocsátott teremben. Elıbbi jórészt gyülekezeti tagok gyermekei vették igénybe (sajnos
elmaradt az ez által remélt kifelé nyitás, áttörés az ifjúsági misszióban); utóbbinak is
rendszeres résztvevıi voltak (de sajnos a gyülekezet számára nem sok gyümölccsel járt). Az
ebben szolgáló munkatársak hőségesen jelen voltak, heti rendszerességgel, hála ezért
Istennek!
A Franklin Graham-féle evangélizációba viszont csak igen csekély mértékben sikerül
bekapcsolni a gyülekezet tagjait.
A Diakóniai Bizottság kéthetente találkozva stabilan vezetni tudta a szeretetszolgálatot a
korábban lefektetett elvek alapján. Tagjai: Dani Eszter lp. (helyét az év második felétıl
Sóskuti Zoltán lp. vette át), Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné (idısek és betegek felé),
Palásthy Zsoltné (szegénygondozás, pénzügyek), Ferencz Annamária (házasok, családosok,
kisgyerekesek felé – szolgálatát Kovács Zsófia vette át ısztıl). Kiemelkedı mozdulataink
lehettek az iskolakezdési támogatás, több család anyagi segítése (többek között két esetben a
kilakoltatás ügyében), idısek számára rendezett alkalmak, beteglátogatások, imádság
betegeinkért, Diakóniai Nap (ruha- és más egyéb adományok begyőjtése és továbbadása),
élelmiszersegélyek, karácsonyi csomagok elkészítése…

Gyülekezeti kiscsoportok


A Baba- Mama Kör 2011 szeptemberében indult újra ez a kis csoport, szinte egészen új
tagokkal. Azóta kialakult egy megszokott, rendszeres társaság. Ez kb. 6 kismamát jelent.
Rajtuk kívül még vannak nem rendszeres tagok is, akik ritkábban járnak. A 6 kismamáról
viszont elmondható hogy rendszeresen, hőséggel járnak, és egy kialakult, jól mőködı
közösségrıl van szó. Ebben a félévben a Határaink c. könyvet vesszük végig, amely sokat
segít abban, hogy a sokféle elvárás között mire mondjanak igent és nemet a kismamák.
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Aktív, jó hangulatú, oldott légkörő beszélgetések jellemzik az alkalmakat. Nagyon hálásak
vagyunk azoknak, akik a gyerekek vigyázásában szolgáltak Tóbiás Imrénének és
Szekrényesi Ágnesnek. A gyerekmegırzés lehetıvé tette az anyukák számára az ıszinte,
mély beszélgetéseket, a kicsit „csak magukra figyelést”. Távlati tervek: Két anyuka
hamarosan visszamegy dolgozni, ezért kiesnek a kiscsoportból. Illetve néhány hónapon,
éven belül ez a többieknél is valószínősíthetı. Tehát tagjaiban állandóan cserélıdı
csoportról van szó, amelyik nem is annyira korosztályhoz, mint élethelyzethez kötött.
Fontos missziói terület, amely az óvodai és iskolai hittanoktatás, vagy a keresztelési
kapcsolattartók részérıl megközelíthetı. Mindenképp gondoskodni kellene az
„utánpótlásról”, felfedezni, megkeresni azokat az édesanyákat, akik ebben az élethelyzetben
vannak. Hála Istennek az anyukák folyamatosan hozzák szomszédjaikat, barátaikat. Az
utóbbi alkalmainkon így 9-10 kismamával lehettünk együtt.
Az év elején befejezıdött az Ifi Munkatárs Képzı – melyet Sebıkné Babos Boglárka és
Sóskuti Zoltán vezettek. A késıbbiekben majd minden résztvevı szolgálatba állhatott Ifimunkában vagy a gyerekmunka egyik területén. Istennek legyen nagy hála értük!
2012 szeptemberétıl immár két Ifjúsági Kör („IFI 1.” ill „IFI 2.”) mőködik
gyülekezetünkben. Az év elsı felében még egy csoportról beszélünk – de az Ifi Vezetı
Képzés révén már ekkor is folyamatos beszédtéma volt az újabb csoport indulása. Sok
együttgondolkozás, ima, gondos tervezés elızte meg a „kettéválást”.
Az elmúlt évben különösen megszaporodott a 2008-ban alakult Ifjúsági körbe járók száma.
Ez részben a 2011-es balatongyöröki tábornak is köszönhetı, de nagy dolog, hogy a tábor
elsı lelkesedése után is megmaradtak. Így néhány új taggal is bıvült a csoport. 2012 elsı
félévében az Ige mélyebb tanulmányozásán volt a hangsúly, célunk az volt, hogy fiataljaink
tanulják meg értelmezni, közösségben együtt érteni a Bibliát, amely a késıbbi gyülekezeti
házi biblia körökbe integrálásukhoz elengedhetetlen. A generációk közti feszültség
orvoslására idén is több kísérletet tett az ifi: presbiterek megvendégelésével, vagy a nyári
házi biblia körök záró alkalmán való részvételével. Mindkettı pozitív kicsengéső alkalom
volt, amely közeledést jelentett az idısebbek korosztálya felé. Kiemelt alkalmak voltak: A
farsangi bál Tihanyi Noémi szervezésében, a konfirmandus hétvége, amelyen az ifi vezetı
képzésben részt vettek szolgáltak a következı ifis generáció felé. Illetve májusban az ifi
hétvége, amelyen az ifisek elıször élhették meg, hogy már „felnıttesebb” légkörben
lehetnek együtt. A nyári balatongyöröki tábor ismét nagy lendületet adott, a két ifi itt elıször
együtt volt jelen. Illetve ezt a tábort már az új, immár kibıvült ifi vezetıség 12 fıvel
szervezte. A vezetıség szeretetben, egyetértésben tudott együtt mőködni.
Szeptemberben az új Ifi (IFI 2.) elindítása, és ezzel a régebbi vezetık (Jani Lívia th.
Hallgató, Sóskuti Zoltán lp., Deme Krisztina,) illetve volt ifis tásakból lett ifi vezetık (Páni
Anna, Nagy Gabriella, Ruthner Máté) leválása nem okozott akkora problémát, mint ahogy
ezt vártuk. Az Ifi1 munkatársi csapata Mózes Ilussal, Kiss Domokossal és Frankó Attilával
kibıvülve Valentovics Annával, Sebık Gáborral és Sebıkné Babos Boglárkával állt össze.
Az idei tanévben mindenképpen szeretnénk segítséget adni fiataljainknak a
pályaválasztásban, ezért szervezzük november 24-én az ú. n. karriernapot, amelyre a
vezetık különbözı foglalkozású, szakirányú ismerıseit hívják meg, akiket mintegy „élı
könyvtár” szerően az ifisek „kikölcsönözhetnek”, és feltehetik kérdéseiket az adott pályával
kapcsolatban.
A Házi Biblia Körök (5 csoport) és velük együtt vezetıiket felkészítı, erısítı „BKV”
(Biblia Kör Vezetık közössége) ebben az évben is sok-sok áldott alkalmat élhettek meg.
Utóbbit az év nagyobb részében Dani Eszter vezette. A Körök vezetıi (Cieklinszki-hp.;
Hajdú-hp.; Csordás-hp.; Janiné Vakulya Gabriella, Dani Eszter és Sebıkné Babos
Boglárka) sok idıt, készülést odaszánva dolgoztak. İszre egy kis átalakulás következett. A
fiatalok csoportja (szombatonként) „befulladt”, érdeklıdı tagjait a többi csoportba
irányítottuk át, illetve az ısszel induló Házas Kurzusba olvadtak bele. Hasonlóan a
Cieklinszki-csoport is feloszlott, vezetıi elfáradtak, s mivel nem láttunk erre a csoportra
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alkalmas, „hadra fogható” vezetıket, jórészt a szerdai bibliaórára illetve a Csordáscsoportban mentek át tagjai. Ez utóbbi csoport ısztıl egész komolyan „belendült”. A Hajdúhp. viszont kapott egy segítséget, a korábban csoportot vezetı Babosné László Margit állt be
melléjük a szolgálatba, sok átalakuláson átmenı lelkes csoportjukba. İsztıl Janiné Vakulya
Gabriella és Sebıkné Babos Boglárka együtt vezetik tovább egészen meghitt
beszélgetéseket átélı csoportjukat.
A Szerdai Bibliaóra az év elsı felében Petı Balázs helyettes lp. felkészült vezetésével,
meghitt és építı alkalmakat hozott, nem lankadt meg az idejárók lelkesedése. İsztıl újra
Sóskuti Zoltán lp. vette át ezt az alkalmat. Elıször a Jelenések könyvének gyülekezeti
leveleirıl, majd a „Biblia kontra világ” sorozat következett. Októbertıl kísérletképpen, a
sokak által szorgalmazott „Idısek Klubja” kezdeményeként (melynek keretében egyesek
versolvasást, könyvajánlót, mások sok éneklés, megint mások szabadon beszélgetıs
alkalmakat „álmodtak”), rövidebb lett a Bibliaóra, és utána „Szerdai Klubként” egy
beszélgetıs, éneklıs, versolvasással és sok mással tarkított alkalommá változik.

További alkalmaink





HÁZASKÖR
Nagy sikere volt a buszos kirándulásunknak. Sokan lehettünk, sok szép lelki, közösségi
élménnyel gazdagodva. Meglátogattuk Ócsát, Ráckevét, együtt ebédeltünk, beszélgettünk.
Úgy tőnik, igény van az ilyen együttlétekre közösségünkben.
A Reformáció ünnepén nagy örömünkre szolgált, hogy Milisits Máté ill. Dr. Pecsuk Ottó
tarthatott körünkben elıadást, az elıbbit szeretetvendégség, utóbbit egy evangélikusokkal
közös, úrvacsorás áhítat alkalmával.
Az idei nyári gyülekezeti tábor – mely lelki sebeinkrıl szóló, gyógyulásunkat segítı hét volt
– jól sikerült, bár tanulsága, hogy korábban és átgondoltabban kell végezni az elızetes
szervezést.

Háttérmunkák, adminisztráció és egyéb közös ügyeink










Az altemplomi urnatemetı ügyintézéseit Szabó Zsuzsa testvérünk vette át a szombatfélév
idejére, de annyira lelkiismeretesen, ügyesen, megbízhatóan és nem utolsó sorban odaadóan
dolgozott, hogy ennek „oroszlánrésze” az ı kezében maradt. Nemcsak mint ügyintézı,
hanem a gyászolók lelkigondozói, segítıje is ebben a szolgálatban, s emellett az
egyházközségi adminisztrációban, ügyintézésben is nagy terheket vállal. Hála legyen
Istennek az ı hálás-szolgáló életéért!
A gyülekezeti adminisztráció erre az évre új rendszerbe állítva, Szabó Zsuzsa komoly
odaszánásának köszönhetıen, példás rendet mutat.
Az alkalmankénti nagyobb közös takarítás mellett, gyülekezetünk középsı szintjét illetve a
templomteret Molnárné Schuszter Julianna testvérünk tartja rendben, hetente két
alkalommal, lelkesen dolgozva; az urnaterem tisztasága, rendje pedig Hartmann Hubertné
és Kurdi Ildikó testvéreinknek köszönhetı.
A gyülekezeti könyvtár is használatba vehetı immár Gyimesiné Zoltán Szemerke, valamint
Sütı Julianna és Babosné László Margit testvéreink elıkészítı munkája révén.
A Pál apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban végre újra van református
hittanterem, melyet Hajdú Csabáné hitoktató, gyülekezetünk támogatásával is, gyönyörően
felszerelt.
Idén végre a főtésünk is jól mőködött templomunk középsı szintjén, így melegben tarthattuk
egyre több és többféle közösségi alkalmunkat.
Lelkipásztoraink több külsı szolgálatban vettek részt (pl. evangélizáció Bp. Rákosfalván;
Lónyay utcai Református Gimnázium; vendégigehirdetıként Mátyásföldön, Rákoshegyen és
több más gyülekezetben; KGRE HTK és még sok más szolgálat…)
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További „leltár”
Végül lássuk még a 2012-re tervezett feladatok sorát – aszerint, hogy mennyire sikerült
elvégeznünk azokat:
Megvalósultak (vagy csak részben):
 Presbiteri imaórák… - pótpresbiterek bevonásával; ısszel presbiter képzés,
munkacsoportokba rendezés
 Korosztályos gyerekdélutánok, játszóházak, barkácsolások az ünnepekhez kapcsolódva
 Az Igehirdetésekben a misszióról tanítani, arra hívni embereket
 Az Istentiszteleteken hangozzanak el bizonyságtételek (esetleg kéthavonta), vagy
próbáljunk kialakítani bizonyságtételekbıl egy írott győjteményt, és ezekbıl az
igehirdetık választhatnak a prédikációkat megerısítendı egy-egy alkalomra.
 Különbözı képzések (IFI-munkatársak, presbiterek, Biblia Kör vezetık…)
 Az IFI Vezetı Képzıbe járók „kipróbálhatják” magukat a konfirmandus délutánokon, a
konfirmandus hétvégén illetve a jelenlegi Ifjúsági Kör alkalmain szolgálva.
Nem (vagy csak részben) valósultak meg:
 Úrvacsorai elıkészítık komolyabban vétele
 Egy
csapat létrehozása, amely elıre készül a különbözı rendezvényekre,
„kitelepülésekre”. Feladata lenne a sátor és a padok, asztalok szállítása, felállítása,
szóróanyagok összekészítése a gyülekezetrıl, azok megfelelı elhelyezése és kézbeadása
a helyszínen, programok összeállítása az odaérkezık számára.
 Pontos felmérése annak, hogy a templomépület középsı szintjének átalakításában mire
lenne szükség és lehetıség. (Például: rendszeresen felmerülı kérdés a nagy gyülekezeti
terem mobilfallal való elválasztása, a lelkészi iroda „lépcsıtlenítése”, és most már az új
lelkészi iroda átalakítása is.)
 A honlap bıvebb felhasználása az evangélizálásban, bizonyságtételekben, fórumbeszélgetés lehetıségében… Jó lenne református identitásunk alapelemeirıl is írni a
honlapon.
 A 2012-ben konfirmálók részére konfirmandus délutánokat szervezünk, az IFI Vezetı
Képzıbe járó segítségével, a tavaly konfirmáltakat is meghívva.
 Tavaszi kárpátaljai kirándulás – kapcsolatépítés
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TERVEINK 2013-RA
Egy gyülekezet életét folyamatnak kell látnunk, s amikor tervezünk, jó visszanézni, honnan
jöttünk, mit éltünk át, miként vezetett bennünket a mi Urunk. Tegyük meg most ezt elıbb, hogy ne
csak a megelızı évhez képest, hanem a korábbiakra nézve lássuk meg, milyen „sodrása” van most
gyülekezeti életünknek.
Emlékeztetıül elıször – ahogy minden Missziói Munkatervünkben – álljon itt
Egyházközségünk „küldetésnyilatkozata”, azaz nyolc alapelvünk, melynek mentén éljük közösségi
életünket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CSALÁDIAS, SZERETETTEL TELI GYÜLEKEZET;
MISSZIÓI ELKÖTELEZETTSÉGŐ, NYITOTT ÉS BEFOGADÓ GYÜLEKEZET;
KRISZTUS-KÖZPONTÚ GYÜLEKEZET;
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET;
A SZENTLÉLEK ÁLTAL MOZGATOTT GYÜLEKEZET;
SZOLGÁLÓ, MUNKATÁRSAK ÁLTAL MŐKÖDİ GYÜLEKEZET;
EGYSÉGBEN, DE KISCSOPORTOKBAN ÉLİ KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZET.
ELKÖTELEZETT TAGOKBÓL ÁLLÓ GYÜLEKEZET.

Ezután pedig nézzünk vissza az elızı évek Missziói Munkaterveinek summáira:
2008. „A misszió éve” – Ef. 2,20-22: „20. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták
alapjára, a sarokkı pedig maga Krisztus Jézus, 21. akiben az egész épület egybeilleszkedik,
és szent templommá növekszik az Úrban, 22. és akiben ti is együtt épültök az Isten
hajlékává a Lélek által.”
2009: „A belsı építkezés éve” – Kol 2, 6-7: „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust,
az Urat, éljetek is ıbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ıbenne, erısödjetek meg a hit
által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bıségesebb.”
2010: „A vigasztalás, lelkigondozás éve” – Róm. 15,4-7: „4. Mert amit korábban megírtak,
a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve
reménykedjünk. 5. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös
egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 6. hogy egy szívvel, egy szájjal
dicsıítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. 7. Fogadjátok be tehát egymást,
ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsıségére.”
2011: „A gyerekmunka éve” – 1Kor 15,58: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak,
rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”
2012: „A misszió (evangélizáció és diakónia) éve” – Lk 4, 18-19 ill. Jn 20,21: „Az ÚR
Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;
azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük
megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves
esztendejét.”; „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.”
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Mi rajzolódik ki mindezek alapján? Lássunk róla egy ábrát!
2010: „A vigasztalás,
lelkigondozás éve”

2009: „A belsı
építkezés éve”

2012: „A misszió
(evangélizáció és
diakónia) éve”
2008. „A misszió
éve”

2011:
„gyerekmunka éve”

A gyülekezetnek kettıs küldetése van – de egyetlen célja mindkettıben. A kétféle iránya
küldetésben: 1./ Kifele (Jézushoz, Isten Országába hívni a „még kívül valókat”) és 2./ Befele
(megerısíteni, táplálni és közösségben éltetni a „már bent lévıket”). Egyetlen célja azonban
mindkét mozdulatában Isten Dicsıségének szolgálata, Jézus Krisztus kiábrázolása, és szabad
teret engedni a Szentlélek erejének.
Közösségünk váltakozva figyelt a kétfajta mozdulatra. Míg 2008-ban és 2012-ben inkább
kifele, addig a többi évben befele összpontosítottunk. Azonban a „befele” is sokféle irányban
történt. Kialakítva a gyülekezet életének alkalmait, kereteit, szokásainkat, létrejött közösségünk
mai strukturája – amit persze azóta is folyamatosan alakul. Aztán a gyerekmunka, vagy elıtte a
lelkigondozás vagy 2012-ben a diakónia mind a közösség erısödése felé hatottak.

Ezt az évet egyfajta összefoglalásul szánjuk, melynek hangsúlya a család, családiasság,
nyitottság, egymásra hatás, egység lesznek. Ezeket egybefoglalva tehát a 2013-as esztendı a
„KÖZÖSSÉG ÉVE” lesz.

A 2013-AS ESZTENDİ ALAPIGÉJE:
Fil 2, 1-5:
„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetbıl fakadó figyelmeztetés, ha
van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé
örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet
akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésbıl, se hiú dicsıségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát
nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus
Jézusban is megvolt…”
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NÉHÁNY SZÓ A KÖZÖSSÉGRİL ELÖLJÁRÓBAN:
A keresztyénség nem individuális vallás, hanem csak közösségben élhetı meg: az elhívottak
közösségében. Ezt a közösséget nem mi hozzuk létre, hanem csak felfedezhetjük,
rácsodálkozhatunk. (Ezért a közösségépítés kifejezés nem egészen helytálló, hiszen maga Isten fia,
Szentlelke és igéje által építi az egyházat – Heidelbergi Káté 54.kf.)
Így a közösség tagjait sem mi válogatjuk össze, hanem maga Isten –a mi dolgunk tehát
megtanulni ebben a közösségben élni, szolgálni.
A közösség forrása, ısmintája maga a Szentháromság – Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek
közössége, egysége. Ebbe kaptunk mi meghívást. Ezért fontosak Pál apostol szavai a fenti Igében,
ugyanis ennek a közösségnek meg vannak a „szabályai”, egészen másképp mőködik, mint a
világban lévı emberi csoportosulások.
Az önzetlenség, az alázat, az egymás különbnek tartása, az irgalom, az egység mind krisztusi
közösség jellegzetességei, s amikor ezekre hívja Pál a filippibelieket, rögtön utána hozzáfőzi a
Krisztus-himnuszt. Ugyanis mindez csak Krisztusra nézve, belıle fakadóan lehetséges.
Akár tanítunk, tanulunk róla, akár különbözı gyülekezeti csoportokban gyakoroljuk, a közösség
szó teljen meg egyre gazdagabb jelentéssel számunkra, s mind eközben jelenjen meg Krisztus
közöttünk egyre gazdagabban, szeretetközösségünk által ábrázolódjék ki krisztus közöttünk jobban
és jobban…
Még néhány gyakorlati megjegyzés mindezekhez:







Az emberek nagyon magányosak. Azért is, mert nem vállalnak közösséget másokkal,
mindenki magával van elfoglalva – nagy misztérium van egy igazi közösségben.
Tanítanunk kell a gyülekezetet a közösségvállalás fontosságára, hogy mind többen
megérezzék ennek jó ízét.
Sok új ember került megint közénk, és reménység szerint fog is. Nı a gyülekezet létszáma,
de vajon „a hálóban a halak hogy vannak egymással”?
Többek között meg kell tanulnunk kérdezni egymástól, érdeklıdni egymás iránt és Isten
iránt! Istenbıl is mindig csak az kell, ami rólunk szól. Boldogabb, hitelesebb, mélyebb hitre
vezethet, Ne csak társakat keressünk, tanuljuk meg társul adni magunkat
Ebben a formálódában fontos az idısek fiatalok közelebb hozása egymáshoz.
Jó lenne, ha munkatársak, akik egy területen szolgálnak, mind inkább igazi lelki közösséget
is alkotnának! (A munkatársi hétvégét jó lenne e köré építeni. Gyakorlatokkal segíteni
elıször a munkatársakat, hogy kezdjenek mélyebb beszélgetésekbe, és tanítani arról is, hogy
mélység és ıszinteség a tapintatos, megértı szeretı, elfogadó légkörben van. Tanuljunk meg
mindenkire úgy tekinteni mint akin Isten munkája kevésbé vagy jobban de ott van, és
amibıl épülni, tanulni lehet, és ne ítélkezve.)

ENNEK GYAKORLATI MEGJELENÉSEI, A 2013-AS ÉV HANGSÚLYAI A KÖVETKEZİK LESZNEK:
1. Tanítás a KÖZÖSSÉGrıl
 Az Igehirdetésekben, különbözı alkalmainkon éppen ezért sokat fogunk beszélni,
gondolkozni a közösségrıl (a család mint közösség; sorsközösség; imaközösség;
egyházközség-közösség; Istennel való közösség; vagy éppen az, hogy mivel nem
vállal(hat)unk közösséget…).
 Sóskuti Zoltán lelkipásztor szombatfélév alatt végzett kutatásainak, az errıl
írottaknak megjelenése, továbbadása is hangsúlya lesz az új esztendınek – hiszen
éppen
közösség az egyik fı fókusza a „Lelkiség és közösségépülés” c.
tanulmányának.
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2. A KÖZÖSSÉG megélése – mind tágabban
 A család mint téma és mint egyik legfontosabb valóság megélése
 Több alkalom, közös gondolkodás a különbözı generációk egymásra találását
segítendı.
 A presbiterek, a munkatársak közösségének elmélyítése
 A katechézis alkalmaiban (a tanításban és megélésében) is a közösségre több
hangsúly essék
 Közösségben keresni Istent – közösségi alkalom a hitben kezdık számára
 Közösségvállalás a szegényeinkkel, elesettjeinkkel (diakónia)
 Közösségvállalás testvérgyülekezetünkkel (Vajszló)
 Azonos kérdések, gondok között élık számára fórum és közösségmegélés biztosítása
– mind több területen
MÉG

KONKRÉTABBAN, EZEKHEZ RENDELVE
PROGRAMOK SZINTJÉN:


–

SZOLGÁLATOK, ALKALMAK, TERVEZETT

Rendszeres közösségi alkalmaink, „kiscsoportjaink”:
o Szerdai Bibliaóra és Klub – szerda 9.00
o Házi Biblia Körök (3 csoportban) – kéthetente hétfı ill. péntek 18.00
o Csoport Vezetık Köre (ÚJ!)* – havonta, hétfı 18.00
* A korábbi években szokásos Biblia Kör Vezetık alkalma, kissé kitágítva a más
kiscsoportok szolgálatvezetıi felé (IFIk, Imakör stb.).

o Felnıtt konfirmáció (idınként közösségben is!)
o Konfirmációs csoportok ** (I-II. évf.) – szerda 16.00 ill. péntek 15.30
** A konfirmandusok nevelésének keretében jó lenne megtapasztaltatni velük az
egymással, az ifisekkel és az idısebbekkel való keresztyén közösség jó ízét (pl.
kerekasztal beszélgetések, bizonyságtételek, közös alkalmak, kirándulások
keretében…)

Ifjúsági Körök (IFI 2. és IFI 1.) – péntek 16.30 ill. péntek 18.30
Óvodai hittanórák (Mákvirág, Csillagszem, Összefogás, Hófehérke)
Iskolai hittanórák (Kırösi, Újlak ill. Pál apostol és Podmaniczky)
Gyermekistentiszteletek (4 csoportban: „Magocskák”, „Kisfecskék”, „Sasok”,
„KERET”) – vasárnap 10.00
o Baba-Mama Klub – kedd 10.00

o
o
o
o



Rendszeres munkatársi alkalmaink:
o Presbiteri győlések – alkalmanként
o A Presbiteri- és Munkatársi Imaóra (két hetente tartottuk ısszel) helyett közös
vasárnapi munkatársi ebéd és közösségi délután – negyedévenként
o Diakóniai Bizottság – kéthavonta
o Gyermekmunkás megbeszélés – alkalmanként (negyedévenként)
o Imacsoport – havonta
o Pénzügyi Bizottság – alkalmanként
o Mőszaki Munkacsoport – alkalmanként



Pasztoráció:
o Kazuáliák (keresztelés, esketés, temetés és elıkészítésük)
o A Keresztelési Patrónusi Szolgálat újragondolása (!)
2013-tól ún. évfolyam-felelısi rendszerben mőködik tovább – azaz minden évnek
ugyanaz a keresztelési patrónusa (2013-ban: Tihanyi Pál és leánya Tihanyi Dia). Ezzel
együtt újra szükséges a korábbi 5 év kereszteltjeinek patronálását átnézni, átgondolni.
Talán most, sokadik alkalommal sikerül „sínre tenni” ezt a szolgálati ágat…!

o Családlátogatás
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o Lelkigondozás
o Lelki kísérés (ennek formája még kimunkálás alatt van….)
o Kapcsolattartás
(Mindezek Ügyeleti órákban illetve megbeszélt idıpontokban, valamint telefonon, emailen…)


Kurzusok, sorozatok:
o Keresztkérdések – tavasszal
o Házas Kurzus újra – ısszel
o Református hitünk alapjait megismertetı alkalmak (sorozatok) szervezése (?)
o A gyermekneveléssel kapcsolatos alkalom (vagy sorozat) a hittanos és ifis szülök
megszólítására, segítésére, integrálásába.



Elutazós alkalmak:
o Újabb buszos kirándulás(ok).
o Házas hétvége (január)
o Munkatársi hétvége (év elsı fele)
o Kisebb delegáció látogatása Vajszlóra (testvérgyülekezetünkbe) ill. viszont
meghívás feléjük. A közösség gyakorlása velük (tágabb közösség!).
o Gyülekezeti nyári hét(vége)
o Tavaszi IFI ill. Konfirmandus Hétvégék (külön az IFI 1. ill. az IFI 2.+
Konfirmandusok)
o Nyári nagy közös IFI-hét (IFI 1-2)



Továbbá:
o Házas Köri alkalmak *(ez még év elején körvonalazódik)
o Családi délutánok
o Játszóházas gyerekdélutánok
o Hittanos évnyitó- és évzáró alkalmak
o Napközis tábor gyermekeknek
o Ökumenikus imahét
o Egy-másfél havonta az ifisek meghívnának egy-egy idısebb gyülekezeti tagot,
akire kíváncsiak – hogy meséljen magáról, az életérıl, kérdezhessék és
tanulhassanak tıle.
o Közösségünk tagjainak írott bizonyságtétele honlapunkon.
o Urnatemetınk rendben tartása, szerzıdéskötés, a temetések biztosítása
o Épületünk takarítása
o Baba-mama szoba kialakítása – hogy ık is istentiszteleti közösségben jelen
lehessenek
o Presbiterek bemutatása a gyülekezeti újságban – bizonyságtétellel vagy más
formában.
o Jani Lívia teológus hallgatónk mentorálása, segítése tanulmányaiban
o Szabóné Zimányi Noémi rákosligeti b. lelkésszel együttmőködve (vezetésével)
egy „gyerekmunkás mőhely” létrehozása. (Ez már régi terv, vágy…)
o Kontroll-csoport (visszajelzés az igehirdetı számára)
o Egy-egy Nıi ill. Férfi Nap megrendezése.



Külsı szolgálatok:
o Hatodéves teológus hallgató mentorálása a Dunamelléki Református
Egyházkerület illetve a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Karának megbízásából
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o Sóskuti Zoltán lelkipásztor egyházmegyei megbízatása: a Lónyay utcai
Református Gimnázium tanárai között végzett spirituálisi szolgálata

Jelen Missziói Munkatervet a Presbitérium 2012. december 5-én tartott Presbiteri győlésén
jóváhagyta.

Budapest, 2012. december 6.

Dr. Hajdú Csaba
gondok

Sóskuti Zoltán
lelkipásztor
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Melléklet-1.
1.a. táblázat
Istentisztelet

munkatársak Kazuáliák munkatársak Kiscsoportok munkatársak

Sóskuti Zoltán- Sebıkné B. Sóskuti Zoltán- Sebıkné B.
Boglárka
Boglárka

Sóskuti Zoltán

Vasárnapi
Istentiszteletek

Sóskuti Z.Sóskuti Z.Szerdai
Sebıkné B. Keresztelés Sebıkné B.
Bibliaóra
Boglárka
Boglárka

Ünnepi
Istentiszteletek

"HajdúSóskuti Z.Sóskuti Z.Keresztelési
csoport"
Sebıkné B.
Sebıkné B.
Hajdú-hp.
elıkészítés
(Házi Biblia
Boglárka
Boglárka
Körök 1.)

Úrvacsorák

Kovács
LászlónéHorváth
KálmánnéSóskuti
Zoltán-Hajdú
Csaba

Keresztelési
utógondozás Sóskuti
(Patrónusi Zoltán
szolg.)

"Vadkacsacsoport"
(Házi Biblia
Körök 2.)

Sóskuti
Zoltán

Katechézis

munkatársak

Sebıkné B. Boglárka
Pócsikné B.
Kicsik
Kamilla
(Gyermek(Mózes Ilus,
Istentiszteletek) Sütı
Julianna)
Kelemen
Zoltánné
Alsósok
(Erdı
(GyermekGabriella,
Istentiszteletek)
Földi
Nikolett)

Oláhné N.
Janiné V.
Anita
"Kisfecskék"
Gabriella(Csordás
(GyermekSebıkné B.
János,
Istentiszteletek)
Boglárka
Tihanyiné B.
Erika)

Deme
Krisztina
(Frankó
"CsordásSóskuti Z."KERET"
Attila;
Sóskuti Z.csoport"
Liturgiás lap
Esketés
Sebıkné B.
Csordás-hp. (GyermekRuthner
Sebık Gábor
(Házi Biblia
Boglárka
Istentiszteletek) Máté;
Körök 3.)
Tihanyi
Noémi; Buda
Szabima
Sóskuti
Sóskuti
Sóskuti Z.Sebıkné
Zoltán (és Esküvıi
Konfirmáció I- Zoltán (Földi
Kontroll-csoport
Sebıkné B. IFI 1.
Babos
több felkért elıkészítés
II.
Nikolett; Ifis
Boglárka
Boglárka
mts.)
segítık)
Gyimesi
Zene (kántori
Bence Sóskuti Z.Sebıkné
Óvodai hittan szolg.; "Sunday Sunday
Temetés
Sebıkné B. IFI 2.
Jani Lívia
Babos
Mákvirág
Band")
BandBoglárka
Boglárka
Sóskuti Z.
Sóskuti Z.Hajdú Csaba
Sebıkné B.
Sebıkné
Ajtónállói szolg.,
Temetési
Baba-Mama
Óvodai hittan (presbiteri
BoglárkaBabos
Földi Nikolett
litlap osztás
elıkészítés
Kör
Csillagszem
szolgálat)
Szabó
Boglárka
Zsuzsa
Janiné
Sebıkné
Születésnaposok Vakulya
? Nyugdíjas
Óvodai hittan ?
Babos
köszöntése
Gabriella,
Klub…
Összefogás
Boglárka
Jani Lívia
Sebıkné
Óvodai hittan Babos
Hófehérke
Boglárka
Hajdú
Hittan - Pál
Csabáné;
apostol Kat.
Sóskuti Z.;
Ált. Isk. és
Sebıkné B.
Gimn.
Boglárka
Hittan - Kırösi

Oláhné Nagy
Anita

Hittan - Újlak

Oláhné Nagy
Anita

Hittan Podmaniczky Oláhné Nagy
János Ev. Ált. Anita
Isk.
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1.b. táblázat
Istentisztelet

munkatársak

Sóskuti Zoltán- Sebıkné B.
Boglárka

Kazuáliák

munkatársak

Kiscsoportok

Sóskuti Zoltán- Sebıkné B.
Boglárka

munkatársak

Sóskuti Zoltán

Katechézis

munkatársak

Sebıkné B. Boglárka

Pócsikné B.
Kicsik
Kamilla (Mózes
Sóskuti Zoltán (GyermekIlus, Sütı
Istentiszteletek)
Julianna)

Vasárnapi
Istentiszteletek

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

Keresztelés

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

Szerdai
Bibliaóra

Ünnepi
Istentiszteletek

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

Keresztelési
elıkészítés

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

"Hajdú-csoport"
(Házi Biblia
Hajdú-hp.
Körök 1.)

Úrvacsorák

Kovács
LászlónéHorváth
KálmánnéSóskuti ZoltánHajdú Csaba

Keresztelési
utógondozás
(Patrónusi
szolg.)

Janiné V.
"VadkacsaGabriellaSóskuti Zoltán csoport" (Házi
Sebıkné B.
Biblia Körök 2.)
Boglárka

Oláhné N.
"Kisfecskék" Anita (Csordás
(GyermekJános,
Istentiszteletek) Tihanyiné B.
Erika)

Esketés

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

"Csordáscsoport" (Házi Csordás-hp.
Biblia Körök 3.)

Deme Krisztina
"KERET"
(Frankó Attila;
(GyermekRuthner Máté;
Istentiszteletek) Tihanyi Noémi;
Buda Szabima

Sóskuti Zoltán
Esküvıi
Kontroll-csoport (és több felkért
elıkészítés
mts.)

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

IFI 1.

Sebıkné
Babos
Boglárka

Sóskuti Zoltán
Konfirmáció I-II. (Földi Nikolett;
Ifis segítık)

Zene (kántori
Gyimesi Bence
szolg.; "Sunday - Sunday Band- Temetés
Band")
Sóskuti Z.

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Boglárka

IFI 2.

Jani Lívia

Sebıkné
Óvodai hittan Babos
Mákvirág
Boglárka

Hajdú Csaba
Ajtónállói szolg.,
(presbiteri
litlap osztás
szolgálat)

Sóskuti Z.Sebıkné B.
Baba-Mama
BoglárkaKör
Szabó Zsuzsa

Sebıkné
Babos
Boglárka

Óvodai hittan Földi Nikolett
Csillagszem

?

Sebıkné
Óvodai hittan Babos
Összefogás
Boglárka

Liturgiás lap

Sóskuti Z.Sebık Gábor

Janiné Vakulya
Születésnaposok
Gabriella, Jani
köszöntése
Lívia

Temetési
elıkészítés

? Nyugdíjas
Klub…

Kelemen
Alsósok
Zoltánné (Erdı
(GyermekGabriella, Földi
Istentiszteletek)
Nikolett)

Sebıkné
Óvodai hittan Babos
Hófehérke
Boglárka
Hajdú
Hittan - Pál
Csabáné;
apostol Kat. Ált. Sóskuti Z.;
Isk. és Gimn. Sebıkné B.
Boglárka
Hittan - Kırösi

Oláhné Nagy
Anita

Hittan - Újlak

Oláhné Nagy
Anita

Hittan Podmaniczky Oláhné Nagy
János Ev. Ált. Anita
Isk.
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