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Bevezetés 

 

 A 2017. esztendőben, a Reformáció 500 évfordulója emlékévében, az év első igehirdetésén 
elhangzó Jakab 4,15 alapján: „Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt 
vagy amazt fogjuk cselekedni.” üzenete fényében szeretnénk szolgálni misszióba küldő Urunk-
nak.  
 A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a külön-
böző bizottságokban szolgáló presbiterek valamint a különböző szolgálati ágakban munkálkodó 
munkatársak. A Missziói Bizottságban ezek vezető tagjai jönnek össze évi 5 alkalommal, az ifi-
vezetők 2-3 havonta találkoznak. A presbiteri bizottságok alkalmanként tartják megbeszéléseiket. 
A missziót érintő lelki és gyakorlati kérdések megbeszélése ezeken az alkalmakon és a presbiteri 
gyűléseken történik. 
 A különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak képzését, felkészítését továbbra 
is fontosnak érezzük. Tervezünk hétvégi kurzusokat, ahol lelki elcsendesedés, szolgálók közös-
ségének építése valósulhat meg. 
 Idén ismét két közös gyülekezeti tábort szervezünk Sátoraljaújhelyen. Ezzel is szeretnénk 
megünnepelni a Reformáció 500. évfordulóját, valamint a gyülekezeti közösség épülése miatt is 
szükség van rá, ahogy 2012-ben is tapasztaltuk áldásait. 
 A gyermekek nyári napközis hetét már évek óta megáldotta Isten, éreztük annak sokféle 
hasznát a gyerekek, családok életében. Idén is megtartjuk. Idén is megtartjuk, és külön hangsúlyt 
helyezünk arra, hogy ezen keresztül az iskolai hitoktatásban részt vevő, de gyülekezethez nem 
kötődő gyerekek közelebb kerüljenek a gyülekezethez.  
 A három óvodában folyó hitoktatás sok áldást jelent, ami különösen nagy ajándéka Istennek. 
A kötelező erkölcstan vagy helyette választható hitoktatás a felmenő rendszere miatt idén is újabb 
feladatokat, fontos szolgálatot jelent az iskolai hitoktatásunkban. A 2014-15-ös tanévtől a Palotás 
Gábor Általános Iskolában is elindult kötelező hit és erkölcstan oktatást folytatjuk.. 
 A 2015. évben eszközölt változások a gyermekmegőrző szolgálatban most már több évre 
visszamenően jól beváltak. Továbbra is szeretnénk tehát, hogy a legkisebbek is igeközpontú al-
kalomnak érezzék a megőrzést. Fontosnak tartjuk, hogy a szolgálók a 3-6 évesek között igei 
tanításra is alkalmas emberek legyenek. Minden alkalom elején rövid bibliai tanítás hangozzék 
el. Különösen Jézus életéről, példázatairól, ami hasznos a gyermekek számára. A szolgálók érez-
zék át, hogy részei a gyülekezet gyermekmissziójának, a gyermekek között szolgálók közösség-
ének. A hat-nyolc hetente tartott gyermekórai megbeszéléseken is vegyenek részt. 
 Idén is folytatjuk a baba-mama kört, ahol a gyermekekkel együtt lehet az édesanyáknak ta-
nulmányozni Isten igéjét, imaközösségben lenni, testvéri közösséget ápolni. Olyan alkalmakat is 
szervezünk számukra, ahol a teljes családok részt vehetnek. Az alkalmak témáit illetően egy új 
dolgot szeretnénk bevezetni: keresztyén könyv gyermekneveléssel kapcsolatos részeit szeret-
nénk megbeszélni a Biblia alapján. Tervben van a tavalyi év folyamán a csoporthoz csatlakozott, 
de szülés miatt otthon maradt édesanyák és babáik újbóli hívogatása, és visszaintegrálása a 
csoportba. Azon édesanyák hívogatásának folytatása, akik gyülekezetünkhöz tartoznak, és a 
2016-os év folyamán kereszteltették meg gyermekeiket.  
 A konfirmáltak számára új ifjúsági csoportot indítunk, nyáron külön csendeshetet is tartunk 
számukra, hogy erősítsük a közösségüket. 
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 A kórus továbbra is elsősorban a gyülekezeten belüli szolgálatait tekinti elsődleges 
feladatának. Rendhagyó tervezett programja 2017-ben az egyházmegyei kórustalálkozó 
megrendezése március 18-án. 

 A területünkön levő kórházakban a kórházmissziót, a betegek lelkigondozását a megyénkben 
alkalmazásban levő kórházlelkész segíti, és önkénteseket is toborzunk a gyülekezet tagjai közül. 
 A Szent Erzsébet Otthonban folytatjuk a rendszeres istentiszteleti alkalmakat, melyen a se-
gítők hűséggel szolgálnak. A Kútvölgyi úti Otthonban szolgálók szeretnének az igei alkalmak mel-
lett mélyebb lelki beszélgetéseket is az idősekkel. Ösztönözni szeretnék az igeolvasást. Október 
utolsó vasárnapján a kórus részvételével is szeretnék megünnepelni a Reformáció 500. évfordu-
lóját, és tervezik idén is a karácsonyi alkalmat az intézmény részére. 
 A csütörtök esti istentiszteleteken továbbra is tanító jellegű igehirdetések hangzanak el, de 
szeretnénk rendszeresen egy-egy fontos kérdésben bibliai tanítást adó, keresztyén értékrendet 
képviselő szolgálatot, előadást is tartani, amelyre vendég szolgálókat, előadókat hívunk. Közülük 
többen valamilyen misszióban is szolgálva az adott misszióról is beszámolót tartanak, ezzel is 
színesítve gyülekezetünk lelki életét.  
 A csütörtök esti istentisztelet előtt imaközösséget tartunk. Az imakör missziói munkaterve 
szerint: „Ha visszatekintünk, már többen estek ki e szolgálatból, - hitünk és reménységünk szerint 
az Atya kezébe - mint amennyien most rendszerint részt veszünk. Az imádkozni-való egyre so-
kasodik! Így újabb formáját is választottuk a közösségnek: ima-körlevélben hét közben is meg-
osztjuk a témákat. Régi és újabb „kültagjaink” vannak, akik otthonukban v. ahol lenniük kell, imád-
ságban töltik el a csüt.5-6 ó közti időt. Amely munkákért rendszeresen imádkozunk, azoknak 
felelőseit időnként meghívjuk, így tavaly a gyermekmisszióból Teszárik Irént, Rónai Katalint a 
gyermekotthonosok  képviseletében, Szilágyi Zsuzsannát a Mamásotthonból s másokat. Termé-
szetesen „saját” misszióinkat is hordozzuk, Erdélyi Gáborék kiskovácsi, többünk látogatói, segítői 
munkáját – a gyülekezet minden ügyét igyekezünk fölvenni. 
 A fenyegetett keresztyénekért különösen könyörgünk, valamint a világi és egyházi vezető-
kért, és mindenkiért, aki felelősséggel tartozik akár csak egy kicsiny közösségért is. 
Fölvállaltuk és folytatjuk a VISz és a Lepramisszió  imakalauza szerinti imádkozást is.” 
 Ebben az évben is az imahetet egyházmegyénk 7 gyülekezetével közösen tartjuk. Vendég 
igehirdetők szolgálnak igehirdetéssel Leveled érkezett – a Jelenések könyve hét gyülekezetéhez 
írt levél - témában, melyet a gyülekezet közös imádsága követ. Szeretnénk ha a gyülekezet imád-
kozó közösséggé formálódna, ahol a kisebb és nagyobb közösségben is tudunk hangosan imád-
kozni. 
 Céljaink tehát ebben az évben különösen a gyülekezet csoportjai lelki megerősítése, 
ugyanakkor a köztük levő közösség mélyítése is., melyet segít a két közös gyülekezeti táborunk 
nyár során. Továbbra is hangsúlyozzuk a gyülekezethez tartozás fontosságát, különösen azok 
számára, akik csak vendégnek érzik magukat közöttünk. Ebben az évben hétfőnként két tanéves 
bibliaismereti alkalmakat tartunk. A gyülekezeti bibliaóráinkon is szeretnénk megemlékezni a 
Reformáció 500. évfordulójáról.  
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I. Rendszeres istentiszteleti alkalmak 

l. Vasárnap de. 8 és 10 órakor gyülekezeti istentisztelet. A hónap utolsó vasárnapján mindig 
úrvacsora van, ami jó ritmust ad a missziói szolgálatnak. A keresztelőket igyekszünk 
összegyűjteni 1-2 vasárnapra, hogy ilyenkor annál hangsúlyosabban szólhasson a 
sákramentumokról szóló igei-reformátori tanítás, és a gyülekezetnek, valamint a keresztyén 
szülőknek a gyermekért való felelősségről szóló intés. 

2. Vasárnap 8 órakor 2 korcsoportban és 10 órakor 4 korcsoportban gyermek-istentisztelet. 
Egy többéves terv szerint felváltva hallják a gyermekek az ó- és újszövetségi történetek 
magyarázatát. A szolgálatot a lelkészek, illetve a missziói bizottság tagjai végzik az anyag 
előzetes megbeszélése után. 

3. A hónap utolsó előtti vasárnapján este 6 órakor van evangélizációs istentisztelet, ami a 
következő vasárnapi úrvacsorára is előkészítő. 

4. Csütörtökön este 6 órakor istentisztelet a templomban. Ide hívjuk azokat, akik szeretnének 
beljebb jönni a gyülekezetbe, s akik nem rég indultak el a hit útján. Tanító jellegű szolgálatok 
hangzanak, végzik a lelkészek felváltva, illetve rendszeresen vendégszolgálókat is hívunk, akik 
közül többen valamilyen misszióban is szolgálva az adott misszióról is beszámolót tartanak, ezzel 
is színesítve gyülekezetünk lelki életét.  
 

II. Bibliaórák 

 1. Kedden de. 10 és este 6 órakor női bibliaóra, amit beszélgetés és imaközösség követ. 
Céljuk, hogy élő közösséggé formálódjanak, és ennek biztató jelei vannak. Rendszeresen 
szolgálnak gyermekmegőrzőben, diakóniában, a Kútvölgyi úti Otthonban, és a Szent Erzsébet 
Otthonban, betegek látogatásában, kórusban. Fontos segítők az idősek szeretetvendégségein. 
A Szent Erzsébet Otthonban és a Kútvölgyi úti Otthonban hűséggel gondozzák a református 
testvéreket. Közösség formálók az időnkénti kirándulások, és a szombat délelőtti ismerkedési, 
beszélgetős alkalmak, ahol egy-egy témakört beszélnek meg. Folyamatos feladat egymás 
számontartása. Szolgálnak a lelkészek vagy a missziói bizottság egy-egy tagja.  

2. Kedden este 6 órakor bibliaóra férfiaknak. Szolgálnak a lelkészek, illetve egy-egy férfi. Az 
igetanulmányt megbeszélés és közös imádság követi. Missziói munkatervüket így fogalmazták 
meg: 

„… titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki 
iránt” (1Thesz 3,12) 

Hálával gondolunk a mögöttünk álló év áldásaira! Újból az Úr Jézus segítségét kérjük, hogy 
a férfióra közössége a gyülekezetben a helyén lehessen, tovább erősödve és másokat is erősítve 
a hitben, imádkozva, szolgálva, bizonyságot téve, újból és újból Jézushoz térve, és hozzá 
hívogatva másokat. 

Keddenként bibliatanulmányozásra gyűlünk össze, minden hónap utolsó péntekén agapét 
tartunk; tavasszal szeretnénk egy csendes hétvégét szervezni, és ha lesz rá lehetőség, a nyári 
gyülekezeti táborban való részvétel mellett szeptember elején Neszmélyen férfi csendes napokat 
tartani. Az év sorozata Földvári Tibor vezetésével a TÍZPARANCSOLAT lesz, de a reformáció 
emlékévére való tekintettel több vallástörténeti alkalmat is tervezünk. 
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Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret 
engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. (Jn 
14,21)” 

3. Minden szerdán 6 órakor és szombaton 5 órakor fiatal házasok bibliaórája, 
gyermekmegőrzéssel, kéthetente szerdán ½ 6 órakor házaspáros kör, és 7 órakor szerdai 
családos kör, kéthetente szombaton 6 órakor Noé bárkája családoskör.  

4. Ifjúsági bibliaórák: 

 kedden ½ 7 órakor fiatal felnőttek 

 szerdán 6 órakor senior ifjúsági óra.  

 szerdán ½ 7 órakor ifjúsági óra.  

 pénteken 6 órakor ifjúsági óra és senior ifjúsági óra.  

 
 Az Onézimosz ifjúsági csoport missziói munkatervét így fogalmazták meg: „Az Onézimosz ifi 
már 9 éve van jelen a gyülekezetben. Idén áthelyeztük az ifink időpontját péntekre. Ennek többek 
között olyan okai voltak, hogy nincs elég terem a fiatalabbaknak, úgy gondoljuk, kevésbé lesz 
feszült a hangulat a hétfő reggeli vizsgák, órák miatt, illetve közösségünkben sok a vasárnapi 
szolgáló, így nekik a vasárnap napja eddig a rohanásé volt. Reméljük, hogy Isten megáldja ezt a 
döntésünket, és egyre állhatatosabb és erősebb szolgáló közösség épülhet velünk.  
Idénre fontos célnak tűztük ki, hogy a tagjaink jobban megismerjék a többi gyülekezeti tagot is. 
Kezdve a saját korcsoportunkkal közös programokat szervezünk más ifikkel. Reméljük, hogy a 
gyülekezeti nagytábor alkalmas helyszín lesz arra, hogy ez a törekvésünk mind a mi, mind a 
nálunk különböző korcsoportoknál célt érjen. Időpontunk módosulása miatt erre igyekszünk kü-
lönösen nagy hangsúlyt fektetni, hogy ne szakadjunk ki a gyülekezetből. Szeretnénk, hogy ebben 
az évben erősebbé válhasson a gyülekezet tudata a tagoknak. 
Ebben az évben is folytatni szeretnénk az evangélium hirdetését mind azoknak akik a gyüleke-
zetben nem látják még Isten kegyelmét, mind azoknak, akik még nem találkoztak Krisztus sza-
vával. Ennek helyet adunk délutáni alkalmunkon. Továbbá igyekszünk a már megtért tagjainkat 
tanítói alkalmakkal is segíteni abban, hogy minél hasznosabb szolgái lehessenek Urunknak.” 

 

 vasárnap 5 órakor ifjúsági óra több korcsoportban párhuzamosan, a lelkészek és missziói 
munkások szolgálatával.   

 A csoportvezetőknek havonta rendszeres imaközösségük és munkaértekezletük van.  
 
 A Jóel ifi missziói munkaterve szerint: „A legfőbb célunk, hogy a fiataloknak megszervezzük, 
hogy korosztályukkal együtt hallgassák az evangéliumot, egyre jobban megismerhessék és di-
csőíthessék Istent. Fel tudják tenni az őket foglalkoztató kérdéseket, valamint ezekre a kérdé-
sekre kellő alapossággal az Ige alapján egy felkért alkalomtartó vagy mi válaszokat keressünk. 
Közösség építő programokat is szeretnénk szervezni, hogy jobban megismerjék egymást, hét-
köznapi helyzetekben is együtt legyenek, ezáltal szorosabb barátságok alakulhassanak, amik 
későbbiekben lelki testvéri kapcsolatokká fejlődhetnek. A tavalyi év során többen megerősödtek 
a hitükben, voltak akik felismerték, hogy nem a keskeny úton vannak és Isten elé vitték a helyze-
tüket, hálásak vagyunk értük Istennek és szeretnénk ha ők tovább erősödhetnének a hitükben. 
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Célunk, hogy felkeressük azokat, akik az elmúlt másfél évben elmaradoztak és már nagyon régen 
jöttek el ifire.” A közösség építése miatt szerveznek nyári hétvégét is. 
 A Salamon ifi célja a rendszeres bibliaórákon Isten igéjének megismerése, és annak megér-
tése, hogy személyesen mit mond Ő nekik. Ezen kívül szeretnék, hogy a fiatalok egymás közötti 
személyes kapcsolata is épüljön. A tavaly megkezdett Példabeszédek könyvének tanulmányozá-
sát fogják folytatni. Fontosnak tartják, hogy hívő példa is legyen előttük, ezért rendszeresen hív-
nak hívő bizonyságtevőket. A közösség építés miatt nyár eleji csendes hétvégét, őszi csendes 
hétvégét szerveznek a sátoraljai gyülekezeti tábor mellett. Fontosnak tartják azt is, hogy a fiatalok 
az egész gyülekezetben otthon érezzék magukat, ez védelmet is jelent számukra a sokféle kísér-
tés között, lelki támadás során. 
 A Dániel ifjúsági csoport céljai a következők: „Az ifi nagyon összetett az élethelyzetek szem-
pontjából (egyedülálló - párkapcsolatban - házasságban - gyereke is van, ill. a nagy rész már 
dolgozik, vagy háztartásbeli). Ez örömteli helyzet, de nehézzé teszi az alkalmak, programok min-
denki igényeihez való igazítását. Az egyedülállóknak néha nehéz a családosok közt, a kisgyere-
keseknek nehéz részt venni az alkalmakon, sokan nagyon leterheltek. Szeretnénk, ha az ifi ter-
mészetesen, őszintén és tartalmasan tudna együtt beszélgetni Isten Igéjéről. Hála Istennek sok 
öröm is van: újabb esküvők és újabb babák (a csendeshéten 9 gyermek is velünk volt), többen 
munkát kaptak idén is. Célunk az, hogy a családosok is részt tudjanak venni az alkalmainkon, ezt 
szem előtt tartjuk az ifiprogramok szervezésekor. Tavaly több új tag érkezett az ifibe, célunk az ő 
integrálásuk is.” Az ifi idén is tavaszi hétvégét, ősszel csendesnapot tervez, a Jóseb ifivel több 
éve nyaranként 1 hetes napközis tábort szervez a bálványosi, kőröshegyi gyerekek számára. 

 

 5. Baba-mama kör kéthetente szerdán ½ 10 órától. Lelkipásztorok tartják az igei alkalmat.  

 
III. Hittanórák 

1. Gyülekezeti: 

csütörtökön ½ 5 óvodásoknak 

 '' 1-2. osztály 

 '' 3-6. osztály 

A szolgálatokat a gyermekmissziói munkacsoport tagjai végzik (katechéták), díjazás nélkül. 

 

2. Iskolai: 

A kötelezően választható hit- és erkölcstan órákat az alábbi iskolákban tartjuk: 

Budenz úti Ált. Iskola Budenz út 20-22. 

 Fillér u. Ált. Iskola, Fillér u. 70/76. 

 Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Ált. Iskola, Pasaréti út 191-193.  

 Virányos úti Ált. Iskola, Virányos út 48. 

 Palotás Gábor Ált. Iskola, Ötvös J. utca 7. 

 Zugligeti úti Ált. Iskola, Zugligeti út 113. 
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 Az órákat Dr Daruháziné Szabó Krisztina Erzsébet, Sztelek Csilár, és Both Adrienn hitoktató 
tartják. 

 

3. Óvodai 

Zugligeti óvodában hétfő délután, Mesevár óvodában kedden délután, Gesztenyéskert 
óvodában szerdán délután. Horváth Gézáné végzi. 

 

4. Felnőtt katechézis:  

 Bibliaiskola - hétfőn 6 óra, hetente 
 

IV. Konfirmációi előkészítő 

1. Az első évfolyamnak vasárnap reggel 9 órakor heti egy óra.  
2. A második évfolyamnak vasárnap délután 4 órakor heti egy óra, végzi a lelkipásztor. 

Mindkét konfirmációs csoport tananyaga a Heidelbergi Káté. 
3. Felnőtteknek csütörtökön este 1/4 8 órakor. 

 
V. Csendeshetek, csendes hétvégék 

 1. Gyermekhetek a sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborban, napközis hét nyáron, hétvégék 
ősszel. 

 2. Ifjúsági hetek nyáron a sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborban, hétvégék tavasszal, ősszel. 

 3. Házaspári- és családos hetek nyáron a sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborban. 

 4. Férfi-, női hetek nyáron a sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborban, férfi hétvége tavasszal, 
csendesnapok ősszel. 

 

VI. Időnkénti különleges alkalmak 

1. Nagy ünnepek első napján és nagypénteken három, óév napján du. két istentiszteletet 
tartunk.  

2. Presbiteri imaközösség hónap első keddjén 1/4 8 órától 
3. Imaóra - csütörtökön 5 órától. 
4. Missziói bizottság összejövetele évi 5 alkalommal egy szombat de. 
5. Gyermekmunkások és ifjúsági szolgálók összejövetele kéthavonta. 
6. A reformáció napján istentisztelet. 
7. Szeptember utolsó hetében evangélizációs hét.  
8.Világ-egyetemi előadásokat (havonta első pénteken este)  
9. Kórus szolgálata Budapesten kívül. 
10. Csütörtökön énekkari próba.  

11. Évente 4-5 szeretetvendégség. 

12. Óév estéjén gyülekezeti szilveszter  

13. Óév estéjén 23.30 órakor úrvacsora. 

14. Református imahét január elején. 
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15. Januárban presbiteri csendesnap. 

16. Újévkor de. és este istentisztelet. 

17. Férfi- és női csendesnapok 

18. Zenés áhítat,  

19. Egyházmegyei kórustalálkozó megrendezése 

20. Istentisztelet alatt felügyelet a kisgyermekekre. 

 
VII. Sérültek közti misszió 

1. Mozgássérültek 

 Tihanyi kör szervezésében nyáron csendeshét nekik, kísérőkkel, szeretetvendégség 
tavasszal és karácsony előtt. 

2. Hallássérültek 

 A vasárnap 10 órai istentiszteleten alkalmanként jeltolmácsolás a templomban 

3. Értelmi fogyatékosok 

 Évente több látogatás, lelki és fizikai szolgálat Dunaalmáson. 
 

VIII. Egyéb misszió 

1. Házassággondozó szolgálat 

 Konferenciák, csendesnapok, -hetek (Nemeskéri Pál és Jaczkovits Viktor) 

2. Kórházmisszió 

 A gyülekezet területén levő kórházakban látogatás, istentiszteletek, beszélgetések 

3. Börtönmisszió 

 Többen engedéllyel, rendszeresen bejárnak börtönökbe, bibliaórákat tartanak, 
lelkigondoznak, evangéliumi iratokat visznek. 

4. EMO-szolgálat 

 Többen rendszeresen résztvesznek traktátus-osztásban egy-egy gyülekezetben, 
Budapesten és vidéken. 

5. Gedeon Társaság 

 Több férfi rendszeresen végzi a Biblia-osztást különböző intézményekben, a nemzetközi 
szabályoknak megfelelően. 

 6. Cigánymisszió 

 Nógrádi falvakban (Drégelypalánk, Bér) végeznek elsősorban cigányok között missziói 
munkát gyülekezeti tagok.  

 7. Gyermekotthonos szolgálat 

 A korábban a Sámuel ifjúsági kör szolgálataként végzett gyermekotthonos misszió szolgálói 
kérték, hogy a gyülekezet önálló szolgálataként működhessenek tovább gyermekotthonos 
szolgálatként. Mostanra több ifjúsági csoportból kerülnek ki a szolgálók, akik a Völgy utcai 
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gyermekotthonban szolgálnak hetente kisiskolások és kamaszok között. Céljuk a gyermekek 
hívogatása és elkísérésé a korosztályuknak megfelelő gyülekezeti alkalmakra is, megmutatni 
nekik, hogy lehet egy gyülekezethez tartozni, oda saját indíttatásból eljárni. 2017-ben is 
szeretnék folytatni az eddig is működő szolgálati tevékenységeket: Kiemelt húsvéti és 
karácsonyi alkalmak, Közös Alkalmak szervezése (havi egy szerda), külsős program: 
kirándulás, gyermekeket meghívni a gyülekezet gyermekhetére, gyermekeket hozni 
vasárnaponként az Istentiszteletre, fiatalokat hívogatni a korban megfelelő ifibe. És szeretnének 
egy olyan hetet szervezni nyáron, amikor minden nap bemennének a gyerekekhez délután. 

 8. PIKK és FOGADÓ 

 Ifjúsági tagok, fiatalok és fiatal felnőttek számára szerveznek programokat missziói céllal is. 

 9. Határon kívüli misszió 

 Kazetta- és iratmisszió számos ország magyar gyülekezeteibe. 

 Kárpátaljai református gyülekezetek gyermekei számára nyári tábor szervezése.  

 Délvidéki gyermekmisszió támogatása. 

10. Iratmisszió, kazetta, CD, DVD misszió.  

 Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megszerezhetők. Áldás, 
békesség! hírlevelünk (évi 6 alkalommal) a gyülekezet életéről, missziói céllal is. (Beretvás 
Péter, Pálffy Péter, Viczián Miklós) 

 11. Gyülekezeti honlap 

 Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megtalálhatók a gyülekezet 

honlapján (www.refpasaret.hu). Egyes igehirdetések jeltolmácsolt változata is rendelkezésre 

áll. Megtalálhatók még az Áldás, békesség! gyülekezeti újság visszamenőleges számai és Egyéb 
anyagok. A visszajelzések szerint a honlap a határon túli misszióban is fontosabb szerepet tölt 
be. 

http://www.refpasaret.hu/


 BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

 

MISSZIÓI MUNKATERVE A 2017. ÉVRE 10 

 

 
IDŐRENDI KIMUTATÁS 

a 2017. évi missziói munkatervhez 

 

HETIREND 

 

Vasárnap  ½ 8 imaközösség 

8 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet (2 korcsoportban) 

9 konfirmációi előkészítő 1. évf. 

½ 10 imaközösség 

    10 órakor istentisztelet 

    10 órakor gyermek-istentisztelet (4 korcsoportban) 

    ½ 4 órakor istentisztelet a Kútvölgyi öregotthonban 

    ½ 4 órakor istentisztelet a Szent Erzsébet öregotthonban 

    4 órakor konfirmációi előkészítő 2. évf. 

    5 órakor ifjúsági bibliaóra (8 korcsoportban) 

    6 órakor evangélizáció (havonta egyszer) 

 

Hétfő   ¾ 8 a Baár-Madas Gimnázium diák istentisztelete 

    ½ 6 órakor női hitmélyítő óra 

 6 órakor bibliaiskola (hetente) 

 

Kedd   10 órakor női bibliaóra 

    6 órakor bibliaóra a mozgássérültek telepén 

    6 órakor női bibliaóra 

    6 órakor férfi bibliaóra 

    ½ 7 felnőtt fiatalok bibliaórája 

 

 Szerda   ½ 10 órakor baba-mama kör kéthetente 

     ½ 6 órakor házaspári kör kéthetente 

     6 órakor házaspári körök 

     6 órakor felnőtt fiatalok bibliaórája 

     ½ 7 órakor ifjúsági bibliaóra 

     7 órakor családos kör kéthetente 

 

Csütörtök  4 órakor asszonykör 
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    ½ 5 hittanórák 

5 órakor imaóra a lepraszolgálat részvevőinek (havonta) 

5 órakor imaóra 

    6 órakor istentisztelet 

    7 órakor énekkari próba 

 

    1/4 8 órakor konfirmációi előkészítő felnőtteknek  

    8 órakor mamakör (havonta) 

 

Péntek   6 órakor ifjúsági hitmélyítő, kis csoportokban 

    6 órakor ifjúsági bibliaóra (2 csoportban) 

    6 órakor özvegyek bibliaórája (havonta) 

 

Szombat  5 órakor házaspári kör (gyermekmegőrzővel) 

 

 

  

Ezt a missziói munkatervet a Bp.–Pasaréti Református Egyházközség presbitériuma 2017. 
január 21-én tartott gyűlésén elfogadta, és 3 / 2017 sz. határozatával az egyházmegyére való 
felterjesztését elrendelte. 


