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újulhatott meg, többek között az üvegbetétek helyreállításával.  De miért is ennyire fontos egy ajtó? Jézus 
monjda: Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik… (János evangéliuma 10,9) 

Templomajtónk ilyen értelemben szimbólum lehet, ahogyan a fölötte található ókeresztyén jelképek, 
amelyek mind Jézusra mutatnak. Jézus az ajtó. Az Atya, amikor elküldte egyszülött �át ebbe a világba, azon 
a betlehemi éjszakán, egy olyan ajtót adott számunkra, amelyen keresztül beléphetünk a mennyek 
országába. Ez a keresztyén reménység közepe, ez karácsony lényege. Isten elküldte a Szabadítót, aki 
kereszthalálával és feltámadásával utat nyitott nekünk a mennyek országába. Nincs más út, nincs hátsó 
bejárat, nincs másik ajtó, csak Jézus. 

Templomunk ajtaja nem a mennyország kapuja, de a templomajtón belépve mégis találkozhatunk Jézussal, 
a testté lett igével, hiszen az Szentírás szavát, és a róla szóló igehirdetést hallgatva a vele való találkozás 
lehetősége tárul fel előttünk.

Egy másik Jézusi ige biztatásával kívánom, hogy minél többen nyitogassuk templomunk ajtaját: 
Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be. (János evangéliuma 3,8)

Hokker Zsolt

Az ajtó 
Templomunk bejárati ajtaja szeptember 
eleje óta teljesen felújítva várja a templom-
ba érkezőket, köszönhetően Homoki János 
testvérünk áldozatos munkájának, valamint 
a gyülekezet néhány tagjának, akik 
összefogva, felajánlásaikkal segítettek. 
János testvérünk, akinek keze nyomát 
számtalan berendezési- és használati tárgy 
hordja magán templomunkban és környeze-
tében, egész augusztusban az ajtón 
dolgozott, asztalosként a legnagyobb 
szakértelemmel. Ennek köszönhető, hogy 
templomajtónk nem csak új színben, de az 
eredeti állapothoz nagyon hasonló módon 



Adventi-karácsonyi alkalmaink

Távolabbi
programjaink

December 24. 15:30-tól Karácsonyeste - gyerekműsor (Hokker Zsolt)
December 25. 10:00 Karácsonyi istentisztelet úrvacsorával (Hokker Zsolt)
December 26. 10:00 Karácsony 2. napi istentisztelet (Szikra Benedek)

December 31. 16:00 Adventi zenés áhítat (Hokker Zsolt)
December 31. 18:00 Gyülekezeti szilveszter (a gyülekezeti teremben, kötetlen alkalom
  a gyülekezet minden korosztálya számára, játékkal, beszélgetéssel,
  visszatekintéssel a mögöttünk hagyott polgári esztendőre)
Január 1. 10:00 Újév napi istentisztelet (Hokker Zsolt)
Január 6. 18:00 Vízkereszti istentisztelet (i�úsági alkalom) (Szikra-Jeszencsák Lilla)

Adventben minden kedden 18:30-tól adventi 
áhítatot tartunk a gyülekezeti teremben. 
Advent vasárnapjain (és januártól) az istentiszte-
leteket a gyülekezeti teremben tartjuk, mivel a 
rezsiválság miatt a templom fűtését nem tudjuk 
biztosítani. A tüzelőanyag (olaj) beszerzése nem 
lehetséges. A tartalékok reménység szerint elegek 
lesznek ahhoz, hogy ünnepi istentiszteleteinkre 
be tudjuk fűteni a templomot. 
Az adventi vasárnapokon az istentiszteleteket 
követően a templom előtt felállított betlehemes-
nél egy rövid műsor keretében meggyújtjuk a 
soron következő adventi gyertyát a koszorúnkon. 

Gyülekezeti hétvége Balatonszárszón:
2023. április 28 – május 1. 

Nyári napközis tábor:
2023. július 19-23.

Nyári i�úsági és kon�rmandus tábor:
2023. július 3-7. 

Ökumenikus imahét alkalma az evangélikus templomban: 2023. január 19.
Az ökumenikus imahét témaadó igéje:
„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Ézs 1,17)



Karácsonnyal kezdődött, az örömünnep,
Ezt várta régen minden kicsi gyermek. 

Tudtuk, hogy valami nagy lehet ez a Jézuska,
Ha ilyen nagy a karácsonyfa, meg ami van alatta…

Szüleink jó előre megkérdezték, minek örülnénk,
Ha hozna nekünk a Jézuska, ha szépen kérnénk.

S mi írtuk a kéréseket semmi sem volt drága,
Csak minél előbb megkapjuk, akár már ma.

Siettünk a templomba, hallgattuk, amit a pap mondott
Valami jászolba fekvő kicsiny gyermekről szólott,

Betlehemi mezőről, pásztorokról is volt szó 
Meg, hogy ez a kis csecsemő a Megváltó?...

 
Az után futás, hogy elérjük az utolsó villamost,

Otthon elsietett vacsora, alig vártuk mi lesz most.
Elolvastuk a Bibliából a Karácsonyi történetet,
Fogalmunk sem volt, Betlehem hol lehetett, 

Miért olyan nagy dolog, hogy egy gyermek született?
Miért feküdt jászolba, és a juh miért bégetett?

Csupa, kérdés, de most ne kérdezzünk,
Mielőbb legyünk túl rajta, siessünk, siessünk.

Mindjárt elmúlik a Karácsony este és vége a napnak,
S még nem láttuk a karácsonyfát, és alá mit raktak?...

Azóta eltelt rengeteg idő, sok-sok Karácsonyt megértünk,
Kérdéseinkre kaptunk-e feleletet, vagy csak bele öregedtünk?
Hogy lehet, hogy aki 2000 éve született még mindig Jézuska,
Betlehemet készítünk, mert a szívünkben nincs vágy Jézusra.

Szívünk olyan, mint az istálló, néha kijön belőlünk az állat,
De nem a bárány, ami béget, hanem a szó, ami csak bánthat.

Ha ma megkérdeznék: mit szeretnél kapni karácsonyra?
Ugyanúgy megtelne, azaz átkozott lista teli s teleírva,

    Mert azt naponta írjuk, felírjuk, ami még nekünk hiányzik,
Se megváltó se szabadító, szerepet ott nem játszik.

Csupa olyan földi kérés, ami kézzel fogható és látunk.
Még ha utánunk jön is az Isten, nem látja csak a hátunk.

Karácsonykor mindenki elmegy a templomba,  
Hívőnek, hitetlennek oly egyforma az oka,

Hogy találkozzon ezen a napon az Isten kisfiával  és  boldog,
Hogy ott volt, talán még egy rövidke imát is eldadog.

Még az is, aki oly elfoglalt, hogy nincs ideje a  „láthatatlanra,”
Ma megáll egy percre, várva valamilyen földi ajándékra.

Az Isten pedig ajándékát már odaadta, sok-ezer évek óta,
A legtöbbet az Egyszülöttét értünk feláldozta.

Azért, hogy nekünk bűnbe esett, halottá lett lényeknek,
Adhasson újra Életet, ezen a földön, ahol megtérhetnek,

Ahhoz, akitől elfordultunk, és bekosztoltunk  
Azzal, amitől előre gondosan eltiltattunk.

Azóta is szaggatunk a Jó ÉS Gonosz tudásának fájáról,
Ahogy ma is csak eszünk a díszes Karácsony-fáról?

Karácsony az valami egészen másról szól!
Beszél-e neked az Életről, kiszabadít-e a Halálból?

Utánunk jött maga az Élet fája, otthagyva minden hatalmát,
Megüresítette magát és eljött, hogy elvégezze szabadítását.

Az angyalok így jelentették a Betlehemi mezőn:
Ma született meg nektek a Szabadító, aki hozzád jön!

Most már Öt kell várnunk a Személyes szabadítónkat,
Ha megszületik bennünk, és hagyjuk átadni magunkat,

Ő képes csak újonnan szülni bennünket. 
 Mert:  KARÁCSONY  =  az Ige testé lett.

Akarod, hogy végre igazi Karácsonyod lehessen?
Engedd be szívedbe az Ö Igéjét, had járja át teljesen,

Hagyd felnőni benned, ne vesd meg a kicsiny kezdetet.
Ő képes egyedül megváltani a Haláltól az életedet.

Bárcsak így lehetne Valóságos KARÁCSONYunk.

Jarács István:
Ádventi Várakozás



Munkaterv 2022/2023
Fő téma:
A Szentlélek munkája a keresztyén ember életében

Azért vettük elő az elmúlt évben a küldetésben 
témakört, hogy meglássuk, hogy nem feltétlenül 
kell képzett misszionáriusnak lenni ahhoz, hogy 
elérjünk másokat. Sokkal inkább a másik mellé 
lépés, egy-egy adott élethelyzetben való segítés, 
vagy együtt járás tud vonzó lenni.
Arról is beszélgettünk különböző alkalmakon, hogy 
ebben a misszióban nem vagyunk egyedül, hiszen 
Isten segítőt ad mellénk, az ő Szentlelkét. A 
Szentlélek által lettek képesek az apostolok 
tömegeket megszólítani, a Szentlélek volt az, aki 
pártfogóként ott állt és ma is ott áll a keresztyén 
közösségekben. Erről a Szentlélekről szeretnék 

ebben a munkaévben kicsit többet beszélni, és 
ennek folyományaként elindulni a lelkiségünk 
megértése és megélése felé.
Nem titkolt cél, hogy felismerjük, akkor leszünk 
képesek bármilyen misszióra, sőt a gyülekezeti 
életben való megmaradásra és a hitben való 
növekedésre, ha Isten Szentlelke betölti az életün-
ket. Lelki megújulás, a lelkiséggel való intenzívebb 
foglalkozás a fő célja idei témánknak. A programja-
inkat is ehhez igazítjuk.

Igei mottó:
Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a 
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész 
Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.
ApCsel 1,8

Rendszeres alkalmaink
Istentisztelet – vasárnap 10 órakor
A vasárnapi istentisztelet az egész gyülekezet alkalma, melyen 
jelen vannak a különböző körökhöz tartozók, �atalok és idősek, 
hitben érettek és az útjukat keresők. 
A vasárnapi egy-két óra sokak számára a töltekezés ideje, ahol 
egész hétre muníciót kapnak. Mint a telefon, amelyet töltőre 
teszünk, a lelkünknek is szüksége van időről időre erre a töltekezés-
re. 

A legkisebbek számára babaszoba áll rendelkezésre, ahol a szülők 
hangszórón (a közeljövőben képen is) tudják követni az istentiszte-
letet.

A nagyobb gyerekek számára az istentisztelet első részét követően 
külön foglalkozást tartunk, ahol mindig egy-egy bibliai történetet 
dolgozunk fel, megtanítjuk nekik, hogyan beszélgethetnek 
Istennel, sok játékkal, kézműves foglalkozással segítjük őket Jézus 
közelébe. 

Az istentisztelet elsősorban az Istennel való találkozás alkalma, 
ugyanakkor Isten közelében egymás testvérei leszünk, lehetünk, 
ezért fontos része az istentiszteletnek az egymással való találko-
zás, a közösség megélése is.



Hetente
Bibliaóra -  csütörtök 18:00
Pál apostol galatákhoz írt levelének tanulmányozása, Luther 
kommentárjának segítségével.

I�úsági alkalom - péntek 17:00 
Közösségépítés, bibliai történetek feldolgozása, válaszút-kér-
dések megbeszélése. 

Kéthetente
Baba Mama kör - csütörtök 10:00  
A „legkisebb is számít” és persze a szülei is...
Várjuk tehát a babákat, kúszó-mászó gyermekeket, és termé-
szetesen a szülőkről sem feledkezünk meg, akik szakemberek-
től hallgatnak a gyermeknevelés csínjáról-bínjáról, miközben 
az Istennel való kapcsolatban is erősödhetnek.

Havonta
Hölgyválasz 
Gyülekezetünk nőköre egy-egy kötetlen beszélgetésben 
dolgoz fel egy-egy bibliai történetet, hogy azután megerősöd-
ve, egymás által is épülve indulhasson tovább a hétköznapok 
kihívásai felé. Mindezeken túl közösen készülnek a már 
hagyományos adventi kézműves vásárra. 

Kon�rmáció 
Várjuk a leelndő kon�rmandusok jelentkezését a kon�rmációi 
előkészítőkre, melyen Luther Kis kátéja nyomán hitünk 
legfontosabb alapjairól beszélgetünk, de nagy hangsúlyt kap 
a közösségépítés is a vasárnap délutáni alkalmakon. 

HÁZASKÖR
Több lelkes �atal házaspár úgy érezte, jó lenne összegyűlni, és 
beszélgetni a keresztyén házasságról, a legmélyebb emberi 
szeretetközösség megéléséről. Garry Chapman: A szeretet 
mint életforma című könyve adja a beszélgetések vezérfona-
lát. 

EGYEBEEK
Azaz az EGYetemista BEszélgEtő Kör alkalmai - amelyeken 
teológus-hallgatók (gyakornokaink) vezetésével a legfonto-
sabb élet-kérdéseket beszélhetik meg − a család, munka, 
párválasztás, egyetemi élet stb., és hit kapcsolatrendszerében. 

ÚJ!

ÚJ!



2022 képekben
Az alábbiakban néhány kiemelt alkalmunkról
látható egy képes összeállítás 

Balatonszárszó – Gyülekezeti hétvége
Február 18-20. 

A program a Bethlen Gábor Alap támogatásá-
val valósult meg. 

Húsvéti kézműves nap Április 13. 

Gyülekezeti kirándulás
Május 21. 

Tanévzáró gyülekezeti nap
Június 12. 



Beszámoló az erdélyi testvér-
gyülekezetünk csoportjának
nyári látogatásáról

2022. augusztus 17-én este erdélyi testvérgyüleke-
zetünk, a Hosszúfalu-fűrészmezei magyar evangéli-
kusok kis csoportja látogatott meg minket.
A nyári hétköznap nem tette azt lehetővé, hogy 
nagyobb gyülekezeti alkalmat szervezzünk a 
számukra, de igyekeztünk kihasználni ezt a lehető-
séget, hogy személyes kapcsolatok épülhessenek a 
már meglévőkön túl, ezért a két éjszakai szállást 
gyülekezetünk tagjainál oldottuk meg. 

A 11 fős delegációnak másnapra szerveztünk 
programot, amelyet templomunk és gyülekezetünk 
bemutatásával kezdtünk meg. Ezután a csoport 
Hokker Zsolt lelkész, és Orbán László, a Petrovics Pál 
Budafoki Evangélikus Alapítvány kuratóriumi 
tagjának vezetésével a Törley Pezsgőmanufaktúra 
pincéiben tett látogatást, ahol megismerkedhettek 
Budafok rövid történetével is. 
Az István tanya étteremben ebédeltünk, majd 
villamossal a belvárosba utaztunk. A Várkert 
Bazárban tett sétát követően a Budavári Siklóval a 
Budai Várat látogattuk meg. Nagy élmény volt a 
csoport számára az addig csak a televízióban 
látottak megismerése, hiszen többen most először 
jártak Budapesten. 

Az estét a szállásadókkal folytatták a csoport 
tagjai, akikkel úgy érezzük, új barátságok szület-
tek, de megerősödhettek a régebben kialakult 
szálak is. A következő találkozást tervezve – Isten 
igéjének olvasása és közös imádság után – 
indultak hazafelé fűrészmezei testvéreink. A rövid 
látogatás jó alkalom lehetett egymás mélyebb 
megismerésében, és a kapcsolatok szorosabbra 
fűzésében. Köszönjük a Petrovics Pál Budafoki 
Evangélikus Alapítvány támogatását, hogy ez a 
program létrejöhetett, ezzel is elősegítve az 
alapítvány egyik fő célkitűzését, a Petrovics 
örökség ápolását. 



Mögöttünk vanMögöttünk van:
Reformáció ünnepe a református
testvérekkel közösen – október 31.
Templomtakarítás – október 22.

TEMPLOM-
TAKARÍTÁS

REFORMÁCIÓ
ÜNNEPE

Karácsonnyal kezdődött, az örömünnep,
Ezt várta régen minden kicsi gyermek. 

Tudtuk, hogy valami nagy lehet ez a Jézuska,
Ha ilyen nagy a karácsonyfa, meg ami van alatta…

Szüleink jó előre megkérdezték, minek örülnénk,
Ha hozna nekünk a Jézuska, ha szépen kérnénk.

S mi írtuk a kéréseket semmi sem volt drága,
Csak minél előbb megkapjuk, akár már ma.

Siettünk a templomba, hallgattuk, amit a pap mondott
Valami jászolba fekvő kicsiny gyermekről szólott,

Betlehemi mezőről, pásztorokról is volt szó 
Meg, hogy ez a kis csecsemő a Megváltó?...

 
Az után futás, hogy elérjük az utolsó villamost,

Otthon elsietett vacsora, alig vártuk mi lesz most.
Elolvastuk a Bibliából a Karácsonyi történetet,
Fogalmunk sem volt, Betlehem hol lehetett, 

Miért olyan nagy dolog, hogy egy gyermek született?
Miért feküdt jászolba, és a juh miért bégetett?

Csupa, kérdés, de most ne kérdezzünk,
Mielőbb legyünk túl rajta, siessünk, siessünk.

Mindjárt elmúlik a Karácsony este és vége a napnak,
S még nem láttuk a karácsonyfát, és alá mit raktak?...

Azóta eltelt rengeteg idő, sok-sok Karácsonyt megértünk,
Kérdéseinkre kaptunk-e feleletet, vagy csak bele öregedtünk?
Hogy lehet, hogy aki 2000 éve született még mindig Jézuska,
Betlehemet készítünk, mert a szívünkben nincs vágy Jézusra.

Szívünk olyan, mint az istálló, néha kijön belőlünk az állat,
De nem a bárány, ami béget, hanem a szó, ami csak bánthat.

Ha ma megkérdeznék: mit szeretnél kapni karácsonyra?
Ugyanúgy megtelne, azaz átkozott lista teli s teleírva,

    Mert azt naponta írjuk, felírjuk, ami még nekünk hiányzik,
Se megváltó se szabadító, szerepet ott nem játszik.

Csupa olyan földi kérés, ami kézzel fogható és látunk.
Még ha utánunk jön is az Isten, nem látja csak a hátunk.

Karácsonykor mindenki elmegy a templomba,  
Hívőnek, hitetlennek oly egyforma az oka,

Hogy találkozzon ezen a napon az Isten kisfiával  és  boldog,
Hogy ott volt, talán még egy rövidke imát is eldadog.

Még az is, aki oly elfoglalt, hogy nincs ideje a  „láthatatlanra,”
Ma megáll egy percre, várva valamilyen földi ajándékra.

Az Isten pedig ajándékát már odaadta, sok-ezer évek óta,
A legtöbbet az Egyszülöttét értünk feláldozta.

Azért, hogy nekünk bűnbe esett, halottá lett lényeknek,
Adhasson újra Életet, ezen a földön, ahol megtérhetnek,

Ahhoz, akitől elfordultunk, és bekosztoltunk  
Azzal, amitől előre gondosan eltiltattunk.

Azóta is szaggatunk a Jó ÉS Gonosz tudásának fájáról,
Ahogy ma is csak eszünk a díszes Karácsony-fáról?

Karácsony az valami egészen másról szól!
Beszél-e neked az Életről, kiszabadít-e a Halálból?

Utánunk jött maga az Élet fája, otthagyva minden hatalmát,
Megüresítette magát és eljött, hogy elvégezze szabadítását.

Az angyalok így jelentették a Betlehemi mezőn:
Ma született meg nektek a Szabadító, aki hozzád jön!

Most már Öt kell várnunk a Személyes szabadítónkat,
Ha megszületik bennünk, és hagyjuk átadni magunkat,

Ő képes csak újonnan szülni bennünket. 
 Mert:  KARÁCSONY  =  az Ige testé lett.

Akarod, hogy végre igazi Karácsonyod lehessen?
Engedd be szívedbe az Ö Igéjét, had járja át teljesen,

Hagyd felnőni benned, ne vesd meg a kicsiny kezdetet.
Ő képes egyedül megváltani a Haláltól az életedet.

Bárcsak így lehetne Valóságos KARÁCSONYunk.



Mögöttünk van:
Közgyűlés – november 6.
Ádventi kreatív délután – november 26.
Karácsonyi műsorra készülődés
Ádventi gyertyagyújtás a templomkertben  

KÖZGYŰLÉS

GYERTYA-
GYÚJTÁS

ÁDVENTI
KREATÍV
DÉLUTÁN

KÉSZÜLŐDÉS
KARÁCSONYI

MŰSORRA



Konfirmáció, szeptember 11.

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap − 
szeptember 11-én − került megrendezésre 
gyülekezetünkben a Kon�rmáció. Egyházunk 
szép hagyománya szerint a kon�rmációi vizsga 
és istentisztelet során tíz i�ú kon�rmandus 
testvérünk idén is a gyülekezet előtt vallotta 
meg a Szentháromság Egy Istenbe vetett hitét, 
ahogy annak idején szüleik és keresztszüleik 
vallották meg helyettük keresztelőjük során. 
Hitvallásuk mellett számot adtak Evangélikus 
Egyházunk alapvető tanításairól − a  távolabbi 
padsorokban is jól hallhatóan − kitartó felkészí-
tésüknek és felkészülésüknek köszönhetően.  
I�ú kon�rmált testvéreink, amilyen sorrendben 
az oltár előtt ültek: 
Fejér Réka, Horváth Anna, Iszak Dénes, Kovács 
Márton, Kun Marcell, Szabó Máté, Szász Tamás 
Péter, Takács-Aba�y Áron, Trandakisz Anna 
Zoé, Zelenák Zsombor. 
Lelkipásztorunkat idézve: „Adja Isten, hogy az ítélet 
napján mindezek a nevek felolvastassanak az Élet 
Könyvéből!” Erős Vár a mi Istenünk 

ZELENÁK LEVENTE



BEEiktatásX

2012. szeptember 18-án iktatták be lelkészünket a 
Budafoki Evangélikus Egyházközség lelkészeként. Én 
ekkor 9 éves voltam, és emlékszem, nagyon élveztem, 
hogy hirtelen mennyi programunk lett: becses, gyüleke-
zeti kirándulások, családi hétvégék, hittanórák. Az évek 
során i�, nőegylet és baba-mama kör is alakult, és egyre 
szorosabb közösséggé kovácsolódtunk.

A szeptember 18-i alkalmunkon ennek megünneplésé-
vel leptük meg Zsoltot: a 10 év eseményeiből levetítésre 
került egy videó, amin látszik, mennyit változtunk 
mindnyájan a beiktatás óta! Páran a gyülekezeti tagok 
közül családias hangulatban személyes köszönetet 
mondtuk Zsoltnak az elmúlt évekért, majd a templom-
kertben egy óriási tortával köszöntöttük lelkészünket. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy Zsolt nem egyedül érkezett 
közénk: Nikinek is nagyon sokat köszönhetünk a 
közösség szempontjából, Danit, Hangát, és Vincét pedig 
mindnyájan nagyon szeretjük.

Ami miatt igazán fontos megünnepelni ezt az alkalmat, 
az az, hogy Zsoltban tényleg egy kivételes lelkészt  
kaptunk, akiben mindnyájan bízunk, és akire támasz-
kodhatunk.  Sokunkkal ő szerettette meg a hittant, és a 
vasárnapi Istentisztelet tényleg lelki felüdülés miatta. 
Valós példát mutat arra, hogy milyen igaz keresztyén-
ként élni, ezért tudok Én is hinni.
Úgyhogy Zsolt, Niki, Dani, Hanga és Vince, köszönjünk, 
hogy vagytok nekünk, reméljük a 20. évfordulót is 
együtt ünnepeljük!

 FEINEK DORINA



budafok.egyhazkozseg.hu

www.facebook.com/evefok

www.youtube.com/
BudafokiEvangélikusEgyházközség

Online elérhetőségeink: Istentisztelet: minden vasárnap 10 órától – LÁTOGATHATÓ
Élő közvetítésünk megmarad az online elérhetőségeinken.
Köszönjük az eddigi adományokat, egyúttal kérjük, hogy amennyiben tehetik
a mellékelt csekken, vagy a 11795009-20009520 OTP Bankos számlaszámra
történő utalással támogassák a gyülekezetet.
Bankkártyás adakozási lehetőség: www.perselypenz.hu

Petrovics Pál Budafoki Evangélikus Alapítvány

Tudta-e, hogy?

• Istentiszteleteink alatt
gyermekfoglalkozást tartunk
a kisebbik gyülekezeti termünkben,
játékkal, kreatív  foglalkozással.

• Istentiszteleteinket továbbra is
élőben közvetítjük. A közvetítéseket
a Promontor TV és már a PAX TV is
átveszi későbbi sugárzással.

• A budafoki evangélikus templomnál
2007 óta urnatemető működik.

Gyülekezetünk alapítványa a Petrovics Pál Budafoki Evangélikus alapítvány szeretettel 
várja az adó második 1%-ának felajánlását. Az alapítvány céljai a Budafoki és a Hosszú-
falu-fűrészmezei gyülekezet támogatása. Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, és hívják 
fel erre ismerőseik figyelmét is! Az alapítvány adószáma: 18397279-1-43

Adatvédelmi tájékoztató: Igyekszünk megfelelni nem csak az isteni, hanem a világi törvényeknek is, ennek megfele-
lően adatvédelmi szabályzatunk kialakítása folyamatban van. Az ideiglenes szabályzat megtekinthető honlapunkon és 
a lelkészi hivatalban. Minden adatot bizalmasan kezelünk, azt csak gyülekezeti célokra (pl.: hírlevél címzettekhez való 
eljuttatása) használunk fel. Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni a továbbiakban jelezze ezt a budafok@lutheran.hu 
e-mail címen, vagy a 1221 Budapest, Játék u. 16. postai címen. 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Lelkészi hivatal:  
1221 Budapest, Játék u. 16.; Tel.: 229-25-38 

Lelkész: Hokker Zsolt  

E-mail: budafok@evangelikus.hu; Honlap: http://budafok.lutheran.hu

Beteglátogatás (otthoni, kórházi), betegúrvacsora igényét kérjük, a fenti elérhetőségeken jelezzék. 
Temetés, keresztelés, esketés bejelentése csak telefonon történt egyeztetést követően lehetséges.

1. vsz.: Luther Márton;
2-3. vsz.: Túrmezei Erzsébet

Adj békét a mi időnkben


