A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISSZIÓI MUNKATERVE A 2021. ÉVRE
Bevezetés
Gyülekezeti életünk tekintetében is nehéz év van mögöttünk. Istenünk világ felé való
figyelmeztetése bennünket is érintett. A 2021. évet Isten segítségül hívásával online formában
kezdtük meg, melyen a Zsoltárok könyve 29. fejezetének 11. verse is elhangzott: „Az Úr erőt ad
népének, az Úr megáldja népét békességgel.” Ennek az igének igazságával és bátorításával
bízhattuk magunkat újra Krisztusra. Missziói munkatervünk készítésekor talán még sosem éltük
át ennyire a „ha az Úr akarja és élünk” igazságát. Bár tervezni mindig a jelenlegi helyzetet
figyelembe véve terveztünk, most mégis a „legyetek jó reménységben” gondolata vezetett
bennünket. Jó reménységben vagyunk, hogy Isten könyörül rajtunk, és újból személyes
találkozásokkal tarthatjuk alkalmainkat.
A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a különböző
bizottságokban, vagy gyülekezeti csoportokban is szolgáló presbiterek, valamint a különböző
szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak. A Missziói Bizottságban ezek vezető tagjai jönnek
össze évi 5 alkalommal, az ifivezetők 6-8 hetente találkoznak. 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
közösségének építése valósulhat meg. A vírushelyzet miatt idei évre halasztott, hazánkban
szervezett eucharisztikus világkongresszus miatt fontosnak tartjuk idén is, hogy az úrvacsorával
kapcsolatos biblikus tanításban a szolgálók is elmélyedhessenek, hogy így ők is bölcsen
segíthessék a tagok tisztánlátását, buzdíthassanak az úrvacsorával való élésre az
istentiszteleteken.
Idén is csendesheteket tartunk a különböző csoportok számára Neszmélyen és más helyeken.
A gyermekek nyári napközis hetét már évek óta megáldotta Isten, éreztük annak sokféle hasznát
a gyerekek, családok életében. Idén, reméljük, megtarthatjuk, és külön hangsúlyt helyezünk arra,
hogy ezen keresztül az iskolai hitoktatásban részt vevő, de gyülekezethez nem kötődő gyerekek
közelebb kerüljenek a gyülekezethez.
Jelenleg a gyermekeknek online formában tartunk online társas játékot. Ezzel is pótolni
szeretnénk a személyes közösség hiányát.
A három óvodában folyó hitoktatás sok áldást jelent, ami különösen nagy ajándéka Istennek. A
kötelező erkölcstan vagy helyette választható hitoktatás fontos szolgálatot jelent az iskolai
hitoktatásunkban.
A legkisebbek közti szolgálatban jól bevált, hogy 2 éves tanmenetben tanítjuk őket a Szentírásra.
Arra továbbra is törekszünk, hogy kevesebbet, alapvető bibliai igazságokat tanítsunk meg nekik,
de azt mélyen, hogy az életben tiszta igei alappal induljanak. Szeretnénk, ha a szolgálói
közösségünkben megerősödne az „egy testhez tartozás” érzése, ha mindenki magáénak tudná
a szolgálatot, és mélyülne az egymással való közösségünk. A gyermekek nagy létszáma miatt
az óvodás korúakat két csoportra osztottuk. Ez több feladatot, szervezést jelent a szolgálók
számára. Akiknek bizonyos időközönként énektanítást is szervezünk, hogy megismerhessék a
gyermekénekeket.
Jelenleg a csütörtöki gyülekezeti óvodás hittan szolgálói videóra veszik fel alkalmaikat, amiket
mások is megkaphatnak online.

Idén is folytatjuk a baba-mama kört, ahol a gyermekekkel együtt lehet az édesanyáknak
tanulmányozni Isten igéjét, imaközösségben lenni, testvéri közösséget ápolni. Olyan alkalmakat
is szervezünk számukra, ahol a teljes családok részt vehetnek (családi nap tavasszal, családi
szilveszter). Fontos célunk az elmúlt évek folyamán a csoporthoz csatlakozott, de szülés miatt
otthon maradt édesanyák és babáik újbóli hívogatása és visszaintegrálása a csoportba, és új
tagok meghívása. Jelenleg online vannak.
Az idén konfirmálók számára új ifjúsági csoportot indítunk. A konfirmandusok számára nyáron
külön csendeshetet tartunk, hogy erősítsük a közösségüket.
A kórus online próbákat tart heti rendszerességgel. Amikortól lehet, idén is szeretne minél több
időshöz eljutni a kántálás szolgálatában. A 2021/2022-es évadban szeretne hálával
megemlékezni gyülekezeti kórusunk 50 éves fennállásáról egy hálaadó zenés áhítat keretén belül
is.
Tavaly adventben a Jóséb Bassebet ifi szervezésében több ificsoportból is fiatalok elmentek
idősekhez és ajándékot adtak át nekik egy borítékban. Idén ezt szeretnék kántálással is
egybekötni, ha Urunk engedi.
A Szent Erzsébet Otthonban folytatjuk a rendszeres istentiszteleti alkalmakat, melyen a segítők
hűséggel szolgálnak. A Kútvölgyi úti Otthonban szolgálók továbbra is szeretnének az igei
alkalmak mellett mélyebb lelki beszélgetéseket is az idősekkel. Az igeolvasásra ösztönzés mellett
szeretnék elérni az idős testvérek szolgálatba állását, közösséggé formálódását: számontartás,
hívogatás, alkalmakra kísérés, egymás lelki-testi támogatása, mosogatás az úrvacsora után.
Október utolsó vasárnapján idén is a kórus részvételével is szeretnék megünnepelni az indulás
évfordulóját, és tervezik idén is a karácsonyi alkalmat az intézmény részére. Jelenleg nem
mehetünk sajnos!
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 előtti imakör nagy áldás a gyülekezet életében. Így fogalmaznak a
szervezői: Gyülekezetünk évi Igéje /29. Zsoltár 11.v./ előtt a Zsoltárban ez áll: Zsoltárok 29:2
„Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.” Ez elsőrendű feladatunk
és dolgunk, amióta csak létezik az imakör. Karantén idején is igyekezünk ugyanabban az időben,
csütörtökön 5-kor ki-ki az otthonában, imádkozni. Haszna az otthonlétnek az imakör kibővülése,
hiszen messzebb lakó, vagy koruk, betegségük miatt eddig csak „tiszteletbeli” imatársak is részt
vesznek most. Sári Éva a bezártság kezdetétől kezébe vette az imatémák rendszerezését, eleinte
naponta, egy ideje hetenként kétszer küldi e-mailjét, amiben sokszor Igehirdetést is ajánl a napi
Igékhez. Hordozzuk a Lepramisszió, a VISz, az EMO és a Wycliffe imaterheit napi imakalauzuk
szerint. Egy-két testvér nem rendelkezik nettel, őket telefonon érjük el. Éva most még arra is
vállalkozott, hogy a rosszul olvasóknak hangfájlban küldi az imatémákat.
Utólag is nagy áldásnak bizonyult a presbitérium korábbi döntése, hogy a 10 órai istentiszteletet
online is közvetítsük, mert így a vírus helyzetben már felkészülten térhettünk át az online
istentiszteletek tartására.
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I. Rendszeres istentiszteleti alkalmak
1. 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 3 korcsoportban és 10 órakor 4 korcsoportban gyermek-istentisztelet. A
gyerekmissziós munkatársak által összeállított 2 éves tanmenet szerint ismerhetik meg a
Szentírást a kisgyermekek. A nagyobbak számára a tanmenet témája már a konfirmációra való
felkészítés részét képezi. A szolgálatot a lelkészek, illetve a missziói bizottság tagjai végzik az
anyag előzetes megbeszélése után.
Jelenleg a gyermek-istentisztelet online formában, de továbbra is élőben minden vasárnap 08:4510:00 között van. Részt vesz rajta az óratartó, 2 énekes segítő, chat moderátor, +1 segítő.
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.
Szolgálnak a lelkészek vagy a missziói bizottság egy-egy tagja. Jelenleg az igei üzenetet leírva
kapják meg e-mailben. Kapcsolatot telefonon tartanak.
2. Kedden este 6 órakor bibliaóra férfiaknak. Szolgálnak a lelkészek, illetve egy-egy férfi. Az
igetanulmányt megbeszélés és közös imádság követi. Jelenleg az igei üzenetet leírva kapják meg
e-mailben. Kapcsolatot telefonon tartanak.
3. Minden szerdán 6 órakor és szombaton 5 órakor fiatal házasok bibliaórája,
gyermekmegőrzéssel, kéthetente szerdán ¾ 6 órakor házas kör, Betánia házas kör, Filippi házas
kör, és Betlehem családos kör, kéthetente szerdán, hétfőn felváltva Józsué kör, kéthetente
szombaton 5 órakor házas kör, Emmaus házaskör, Noé bárkája családos kör, valamint a Dániel
ifiből alakult családos kör.
A vírushelyzet miatt a Betánia házas kör este 9-re tette az online bibliaórát, melyre a
vidékre és külföldre költözött tagok is tudnak csatlakozni, ami nagy áldás. Ettől az évtől havi egy
alkalommal imaközösséget tartanak (online). Nyáron pedig sok minden miatt bejárós
csendeshetet terveznek.
A szerdai házaskörös csoportban a részvétel változó, a vírus első hullámában többen,
ősztől kevesebben vesznek részt. Igei bevezetés után sokszor arról beszélgetnek, hogy
családjaik, házasságaik, hogy vannak ebben a nehéz időben. Tagjaik az alkalmaikon kívül is
tartják a kapcsolatot, és segítik egymást. Remélik, idén lehet csendeshetük.
A Filippi kör tavaly november óta videókonferencia formájában tartja bibliaóráit, az írásos
anyagot kiküldi azoknak, akik nem tudnak online csatlakozni, főleg interneten, akinek nincs
internet kapcsolata, annak postai úton. Jelenleg a Timótheushoz írt 1. levelet olvassák
folyamatosan. Ez után ebben az évben tervezik még a 2. Timótheusi levél és a Titushoz írt levél
tanulmányozását.
A Nóé kör online bibliaóráin meglepő tapasztalat volt, hogy az alkalmak látogatottsága
inkább emelkedett az előző évhez képest, semmiképpen nem csökkent. Olyanok, akik viszonylag
távolabb laknak a Torockó tértől, vagy nehézkesebb a közlekedésük, most az online alkalomra
szívesebben és könnyebben beléptek.
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A Józsué kör is kéthetente tartja alkalmait, idén a tagok által felvetett témákból való
sorozatot veszik, valamint hathetente egy-egy bibliakörös tag bizonyságtételét hallgatják meg.
Nyáron a gyülekezeti csendeshéten vesznek részt.
A Bethlehem kör tagjai nem tartanak egyelőre online formában bibliaórát, de a tagok a
levelezőlistán tartják egymással a kapcsolatot, beszámolnak életükről. De itt is tervezik az online
bibliaórát, amennyiben hosszabban fog tartani a korlátozás.
A Dániel családos kör terveiről így fogalmaztak: Idén a bevált online bibliaórákat és
imaköröket folytatjuk addig, amíg a járványhelyzet és annak tagok általi megélése ezt indokolja.
Új sorozatot szeretnénk kezdeni márciustól, amelyben a Zsidókhoz írt levelet tanulmányoznánk.
Alkalmainkon igetanulmányozás szokott lenni, mert hisszük, hogy Isten keres minket az Igében,
és a Vele való találkozásra minden másnál nagyobb szükségünk van. Ezt kiegészítendő kb.
minden 5. alkalmat idén is úgy tervezünk, hogy élethelyzetünkben aktuális, konkrét, égető
témákban keressük Isten válaszát. Szeretnénk idén is csendeshetet tartani lehetőség szerint
ottalvós módon, hogy a világtól való elvonulást és a kötetlen beszélgetések lehetőségét
megvalósítsuk, mert a napközis hétnél ez a kettő erősen korlátozottan van meg a gyerekekhez
való hazasietés miatt. Ehhez még helyszínünk (és így időpontunk) nincs. Ha ez nem fog működni,
akkor napközis hetet szeretnénk tartani.
4. Ifjúsági bibliaórák:
- kedden 6 órakor fiatal felnőttek
- szerdán 6 órakor senior ifjúsági óra.
A Szerdai kör skype-on tartja bibliaóráját. Ha nincs, aki megtartaná az online bibliakört, akkor két
megoldással éltek eddig. Karácsonykor és az év végén egy-egy Joó-prédikációt hallgattak meg
együtt, és beszélgettek róla. A másik lehetőség, hogy egy korábban használt könyv második
felében található 7 újszövetségi példázaton mennek végig.
- pénteken 6 órakor ifjúsági óra a Nehémiás és az Onézimosz ifinek, kéthetente 6 órakor Sámuel
kör.
Az Onézimosz ifi szeretne egy-egy ifitagot felkérni igeszolgálatra, hogy ezzel is erősítse őket a
hitben, igeismeretben és a közös bibliatanulmányozásban. Általuk felvetett témák alapján is
szeretnének alkalmakat tartani. Mivel hónapok óta közösségeink az online tér mögé vannak
szorítva, szeretnének néhány közös személyes eseményt szervezni a szabad levegőn.
Gondolnak itt egész egyszerűen egy pár órás sétára, túrára, hasonló szabadtéri programra, amik
persze a járványügyi feltételeknek megfelelnek.
A Nehémiás ifi szeretné, hogy a fiatalok még jobban megismerjék Istent, önmagukat a Szentírás
tanulmányozása során, a rendszeres igeolvasásra is buzdítani akarják őket, valamint az
imádkozásban is tanítani, ezáltal is erősítve a közösséget. Akiket pedig lehet, azokat szolgálatba
állítani, hogy így is növekedjenek a hitben. Az alkalmaikat ezek figyelembe vételével szervezik
meg idén is.
• Tanítások (Istenismeret, Igeismeret)
• „Keresztény életünk alapjai?” igei sorozat folytatása
• Kiscsoportos alkalmak
• Bizonyságtételek (épülés egymás hite által)
• Presbiterek/ lelkészek meghívása alkalomtartónak (gyülekezeti betagozódás segítése)
• Közösségépítő programok (pl. sportolás, társasjáték, korcsolyázás, stb.), 4 db / év
- szombaton 5 órakor senior ifjúsági óra
A Timótheus kör estére tette online bibliaóráját, mert a gyermekeket addigra lefektethetik. Terveik
szerint, ha majd megint lehetőség lesz rá, és merik vállalni, akkor valami gyermekekkel közös,
kirándulós együttlét vagy kerti sütögetés lehet az első személyes találkozásuk alkalma, amilyen
szeptemberben volt nekik utoljára.
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- vasárnap 5 órakor ifjúsági óra több korcsoportban párhuzamosan, a lelkészek és missziói
munkások szolgálatával.
A Jóel ifi hálás több építő kritikáért is, melyeket figyelembe véve a nyári hetük után igyekeztek
változtatni néhány dolgon, és 2021-es terveik között is szerepel ezek megtartása: az
alkalomtartóikat rövidebb ifi megtartására kérik fel, egyben örülnének, ha kérdésekkel is
készülnének annak érdekében, hogy az alkalom után kisebb csoportokban vagy az ifi teljes
közösségében beszélgetés alakuljon ki az elhangzottakról, több közös Igetanulmányozás, több
ifis program. A vezetők két tagot felkértek, hogy bizonyos feladatokat átvállalva segítsék
munkájukat.
5. Baba-mama kör kéthetente szerdán 10 órától. Lelkipásztorok tartják az igei alkalmat.
Terveikről így fogalmaznak: Alkalmainkat 2 heti rendszerességgel szeretnénk továbbra is
megtartani, amelyeken igemagyarázatok, bizonyságtételek hangoznának el, valamint folytatnánk
néhány, a keresztyén gyermekneveléssel kapcsolatos újságcikk megbeszélését. Mivel vasárnap
a korlátozó rendelkezések miatt nincs lehetőség a személyes találkozásra a templomban, ezért
továbbra is szeretnénk lehetőséget biztosítani az anyukáknak személyes dolgaik
megbeszélésére. Amint az Úr engedi, és lehetőség lesz rá, szeretnénk személyesen is találkozni,
addig viszont online tartjuk alkalmainkat. Azokkal, akik nem tudnak részt venni online
alkalmaikon, e-mailben, telefonon igyekszünk kapcsolatot tartani.

III. Hittanórák
1. Gyülekezeti:
csütörtökön
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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.
Az órákat Szepesy Fruzsina, Sztelek Csilár, Both Adrienn, Leveleki Kinga hitoktató tartják.
3. Óvodai
Zugligeti óvodában hétfő délután, Mesevár óvodában szerdán délután, Gesztenyéskert óvodában
kedden délután. Horváth Gézáné végzi.
4. Felnőtt katechézis:
Bibliaismeret - hétfőn 6 óra, kéthetente
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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 kedden este 7 órakor.
V. Csendeshetek, csendes hétvégék
1. Gyermekhetek Neszmélyen, napközishét nyáron, hétvégék ősszel.
2. Ifjúsági hetek nyáron Neszmélyen és szükség szerint más helyeken, hétvégék tavasszal,
ősszel.
3. Házaspári- és családos hetek nyáron különböző helyeken.
4. Férfi-, női hetek nyáron, 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 6-8 hetente.
6. A reformáció napján istentisztelet.
7. Szeptember utolsó hetében evangélizációs hét.
8.Világ-egyetemi előadásokat (havonta első pénteken este)
9. Kórus szolgálata Budapesten kívül, kántálás időseknél.
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.
15. Januárban presbiteri csendesnap.
16. Újévkor de. és este istentisztelet.
17. Férfi- és női csendesnapok
18. Zenés áhítat,
19. Istentisztelet alatt felügyelet a kisgyermekekre.
20. A gyülekezési korlátozások idején naponta online reggeli áhítatok
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.
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VIII. Egyéb misszió
1. Házassággondozó szolgálat
Konferenciák, csendesnapok, -hetek
2. Kórházmisszió
A gyülekezet területén levő kórházakban látogatás, beszélgetések
3. EMO-szolgálat
Többen rendszeresen részt vesznek traktátus-osztásban Budapesten és vidéken.
4. Gedeon Társaság
Több férfi rendszeresen végzi a Biblia-osztást különböző intézményekben, a nemzetközi
szabályoknak megfelelően.
5. Cigánymisszió
Nógrádi falvakban (Drégelypalánk) végeznek elsősorban cigányok között missziói munkát
gyülekezeti tagok.
6. Gyermekotthonos szolgálat
Több ifjúsági csoportból is szolgálnak a Völgy utcai és a Heinrich István utcai
gyermekotthonban hetente kisiskolások és kamaszok között. Jelenleg szünetel. Szolgálókat
keresünk az ificsoportokból.
7. PIKK és FOGADÓ
Ifjúsági tagok, fiatalok és fiatal felnőttek számára szerveznek programokat missziói céllal is.
8. Határon kívüli misszió
Kazetta- és iratmisszió számos ország magyar gyülekezeteibe.
Kárpátaljai református gyülekezetek gyermekei számára nyári tábor szervezése.
Délvidéki gyermekmisszió támogatása.
9. Iratmisszió, CD, DVD misszió.
Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megszerezhetők. Áldás, békesség!
hírlevelünk (évi 6 alkalommal) a gyülekezet életéről, missziói céllal is.
10. 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 (Világ-egyetemi előadások, Csendesnapok, Zenés áhítatok, Ünnepek). A visszajelzések
szerint a honlap a határon túli misszióban is fontosabb szerepet tölt be.

8
IDŐRENDI KIMUTATÁS
a 2021. évi missziói munkatervhez
HETIREND
Vasárnap

½ 8 imaközösség
8 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet (3 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 (6 korcsoportban)
6 órakor evangélizáció (havonta egyszer)

Hétfő

¾ 8 a Baár-Madas Gimnázium diák istentisztelete
½ 6 órakor női hitmélyítő óra
6 órakor bibliaismeret (kéthetente)

Kedd

10 órakor női bibliaóra
6 órakor bibliaóra a mozgássérültek telepén
6 órakor női bibliaóra
6 órakor férfi bibliaóra
6 felnőtt fiatalok bibliaórája
7 órakor konfirmációi előkészítő felnőtteknek

Szerda

10 órakor baba-mama kör kéthetente
¾ 6 órakor házaspári kör
6 órakor házaspári körök
6 órakor felnőtt fiatalok bibliaórája
6 órakor családos kör kéthetente

Csütörtök

4 órakor asszonykör
½ 5 hittanórák
5 órakor imaóra a lepraszolgálat részvevőinek (havonta)
5 órakor imaóra
6 órakor istentisztelet
7 órakor énekkari próba
8 órakor mamakör (havonta)
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Péntek

6 órakor ifjúsági hitmélyítő, kis csoportokban
6 órakor ifjúsági bibliaóra (3 csoportban)
6 órakor családos kör (kéthetente)
6 órakor özvegyek bibliaórája (havonta)

Szombat

5 órakor házaspári kör (gyermekmegőrzővel)
5 órakor senior ifjúsági óra kéthetente

Ezt a missziói munkatervet a Bp.–Pasaréti Református Egyházközség presbitériuma 2021.
január 28-án tartott gyűlésén a 3 / 2021 sz. határozatával elfogadta és az egyházmegyére való
felterjesztését elrendelte.

Budapest, 2021. január 28.

gondnok

lelkipásztor

