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A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

MISSZIÓI MUNKATERVE A 2023. ÉVRE 

 

Bevezetés 

A gyülekezet 2023. évi Igéje az Ézsaiás 26, 4: „Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úr, 
az Úr örök kőszálunk.”. Január 1-én bátorító és vigasztaló volt hallanunk az Úr 
hűségének, megtartó voltának számos jellemzőjét, és együtt kértük, hogy minket is 
segítsen hűségben maradnunk őhozzá, szeretett népéhez. A Krisztus-test titkát a 
gyülekezet lelki egységében megélni, hogy minden egyes tag fontosnak érezze 
megbecsülni az Úr testét. A háborús helyzetben is reménységgel tekintsünk rá. A 
járványhelyzet után nem kevesen voltak olyanok, akik még a tavalyi év második 
felében sem mertek eljönni istentiszteletre, bibliaórákra. Urunk azonban meghallgatta 
imádságainkat, adventben és az újévi istentiszteleten többen is eljöttek. Különösen is 
öröm volt látni ezeket a testvéreket. Jó reménységben vagyunk, hogy Isten könyörül 
rajtunk, és megáld bennünket.  
 

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 gyülekezet lelki 
egységének megvalósulása a szolgálók lelki egységének erősítésével is történik. 
 

Idén is csendesheteket tartunk a különböző csoportok számára Neszmélyen és más 
helyeken.  
 

A gyermekek nyári napközis hetét sajnos több éve nem tarthattuk meg, pedig korábban 
tapasztaltuk, mennyire 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.  
 

A gyermekeknek személyes és online formában is tervezünk különböző alkalmakat. 
Hálásak vagyunk, hogy lehet velük személyes találkozás, ez erősíti a közösség 
épülését. 
 

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.  
 

Az óvodások közti vasárnapi szolgálatban jól bevált, hogy 3 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 
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tartozás” érzése, ha mindenki magáénak tudná a szolgálatot, és mélyülne az 
egymással való közösségünk. Az óvodás korú gyermekek vasárnap délelőtt mindkét 
istentisztelet alatt 1-1 csoportban figyelhetnek Isten igéjére. A szolgálók számára 
bizonyos időközönként énektanítást is szervezünk, hogy megismerhessék a 
gyermekénekeket. Tavaly ősszel egy egynapos képzést szerveztünk a bibliai tanítást 
tartók számára, erre azok is jöhettek, akik szeretnének beállni ebbe a szolgálatba. 
 

A csütörtöki gyülekezeti óvodás hittan ismét személyesen is tartható. Hálásak vagyunk 
érte, és nagy áldás a családok számára. 
 

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. 
 

A legkisebb gyermekek részére elindított és tavaly ősztől új névvel baba-ringató (BARI) 
kört is folytatjuk. Kétheti rendszerességgel szól így az Úr igéje a picik számára. Az 
édesanyák és a gyermekek is nagy áldásnak élik meg ezt a közösségi alkalmat. 
 

Az idén konfirmálók számára új ifjúsági csoportot indítunk. A konfirmandusok számára 
nyáron külön csendeshetet tartunk, hogy erősítsük a közösségüket.  
 

A kórus ismét személyes jelenléttel tarthat próbákat heti rendszerességgel és 
visszatérve a csütörtök estékre. Idén is szeretne minél több időshöz eljutni a kántálás 
szolgálatában, és egyre több istentiszteleten is énekkel dicsőíteni az Urat. Fontosnak 
tartja a kerületi / országos egyházi összejöveteleken, kórustalálkozókon a gyülekezet 
képviselését, gyülekezeti csoportok, szolgálók meghívására egyéb gyülekezeti 
alkalmakon való éneklést. Tavaly a pátyi gyülekezet kórusával együtt szolgált adventi 
zenés áhítaton, ami különösen nagy ajándéka volt Istennek. Idén februárban 
Budakálaszra kapott meghívást egy úrnapi istentiszteleti szolgálatra. 
 

Már három éve az adventi időszakban a Jóséb Bassebet ifi szervezésében több 
ificsoportból is fiatalok elmentek idősekhez és ajándékot adtak át nekik egy borítékban. 
Idén is ezt szeretnék kántálással is egybekötni, ha Urunk engedi. 
 

Hálásak vagyunk, hogy ismét lehet látogatni az idős otthonokat. A Szent Erzsébet 
Otthonban egyelőre nagyünnepi istentiszteleti alkalmakat tarthatunk, melyen a segítők 
hűséggel szolgálnak. A Kútvölgyi úti Otthonban a tagok kérték, hogy péntekre kerüljön 
át az istentisztelet, mert akkor nem jönnek látogatóik. A szolgálók továbbra is 
szeretnének az igei alkalmak mellett mélyebb lelki beszélgetéseket is az idősekkel. A 
járvány után ennek még nagyobb jelentősége is van. 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. Akik pedig új tagokként jönnek, őket 
szeretnék mihamarább betagolni a közösségbe. Október utolsó vasárnapján idén is a 
kórus részvételével is szeretnék megünnepelni az indulás évfordulóját, és tervezik idén 
is a karácsonyi alkalmat az intézmény részére. 
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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. Tagjai így 
fogalmaznak: „Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen, és áldjátok az Urat” (/134.,2./ 
Az új esztendő 1. napjára kiírt Zsoltárból). Igen hálásak vagyunk az újra nyílt 
lehetőségért, hogy a szenthelyen együtt emelhetjük imára kezünket. Az eddigi 1 óra 
kevésnek bizonyult, hogy az ének, a rövid Ige-i bevezetés és a hálaadnivalók, 
megszaporodott kéréseink ismertetése után mindannyian elmondhassuk 
köszönetünket és könyörgésünket, ezért korábbra hoztuk az imaóránk kezdetét, 
csütörtökönként ¾ 5-re. A mögöttünk hagyott év(ek) eddig nem gondolt és nem ismert 
szükségeit nem hagyván magunk mögött, valóban megszaporodtak esedezéseink. 
Ezekhez új imatársak csatlakoztak, valamint továbbra is velünk könyörögnek 
otthonaikban néhányan, s egy kb. 30 főnyi e-mailen elért „hátterünk”-kel megosztjuk a 
sürgős imatárgyakat.  
 

A csütörtök esti és a vasárnap 10 órai istentiszteletet online is közvetítjük, ami a 
betegek, külföldön tartózkodó tagjaink számára nagy áldás.  
  
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. 
A járványhelyzet után is fontosnak láttuk, hogy az egyik gyermek-istentiszteleti 
alkalmat felvesszük, és utólag megnézhetik azok, akik személyesen nem tudnak 
eljönni. 

3. A hónap utolsó előtti vasárnapján este 6 órakor evangélizációs istentisztelet jelenleg 
szünetel. 

4. Csütörtökön este 6 órakor istentisztelet a templomban. Ide hívjuk azokat, akik 
szeretnének beljebb jönni a gyülekezetbe, s akik nemrég 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. Akik nem tudnak 
személyesen részt venni, azokkal telefonon tartják a kapcsolatot. 
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 2. Kedden este 6 órakor bibliaóra férfiaknak. Szolgálnak a lelkészek, illetve egy-egy 
férfi. Az igetanulmányt megbeszélés és közös imádság követi. Akik nem tudnak 
személyesen részt venni, azokkal telefonon tartják a kapcsolatot. 

 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, alkalmanként szombaton Efézus kör, kéthetente szombaton 5 órakor 
házas kör, Emmaus házaskör, Noé bárkája családos kör, valamint kéthetente 
pénteken ½ 6 órakor a korábbi Sámuel kör és Dániel házaskör összevonódásából 
alakult Kolossé családos kör.  

A Filippi kör így ír terveiről: 
Az előző években Pál apostol pásztori leveleit tanulmányoztuk. 2022 végén elkezdtük 
Máté evangéliumát, most fejezzük be a karácsonyi történeteket. Mivel az egész 
evangélium sok évi program lenne, lehet, hogy később elhatározzuk, hogy csak egyes 
részeket veszünk. Idén mindenesetre Keresztelő János és a Hegyi Beszéd sorra 
kerülne. Az órákat általában a kör tagjai tartják, de igyekszünk fél évente 1-2-szer 
valamelyik pasaréti lelkészünket vagy más vendég igehirdetőt is meghívni. Sok 
betegség, időskori nehézség sújtja a társaság tagjait, de az Úr szabadítását is 
tapasztaljuk. Igyekszünk az igemagyarázatot írásban is elküldeni egy szélesebb 
körnek, akik az összejöveteleken nem tudnak részt venni. A velük való 
kapcsolattartásra a jövőben még nagyobb gondot kell fordítani. Nagyobb gondot 
kellene fordítani az imaközösségre és a személyes bizonyságtételekre, hogy bajainkat 
együtt tudjuk az Úr elé terjeszteni, és együtt tudjunk hálát adni az ő kegyelméért. 

A Kolossé kör így ír terveiről:  
Idén is tovább kell erősítenünk a közösséget, törekednünk kell arra, hogy a különböző 
körből érkezők még jobban megismerhessék egymást. Igyekeznünk kell szokásainkat, 
rendszeres alkalmainkat úgy tovább alakítani, csiszolni, hogy a lelki közösség még 
teljesebben megvalósulhasson. Ennek érdekében szeretnénk az igealkalmak mellett 
több közös imádságnak és több őszinte beszélgetésnek teret biztosítani. Mindezekhez 
kérjük a Szentlélek vezetését. 
Idei terveinkben szerepel a kétheti rendszeres alkalmainkon túl egy-egy csendesnap 
tavasszal és ősszel, csendeshét nyáron, közös karácsonyozás (egybekötve az év 
során kapott lelki ajándékokért való hálaadással). Csendesnapjainkon 
élethelyzetünkben aktuális, konkrét, fontos kérdéseket tervezünk napirendre tűzni, 
amelyek zömében házas-családos témákat fednek le. Idei csendeshetünkön is 
szeretnénk kicsit közelebbről foglalkozni házasságaink biblikus működésével, 
karbantartásával, tudva, hogy milyen gyakran kerülnek ezek a Sátán célkeresztjébe, s 
bízva Megtartó Urunkban, aki minket mindenben megerősíthet a neki való életre.  
Sok családban kisbabák vagy éppen nagyobb gyerekek napirendje, elfoglaltságai, 
illetve leggyakrabban vírusos betegségei nehezítik a közösségben való részvételt, így 
fontosnak tartjuk, hogy erősítsük a tagokat a közösséghez tartozásukban. 
Meggyőződésünk, hogy a gyülekezet küldetése a missziói parancs teljesítése 
(elmenve tanítványokká tenni). A gyülekezeten belül azonban szükség van a hitben 
járáshoz egy kisebb közösséghez való tartozásra is, ahol belátható számban vagyunk 
felelősek egymásért, és ahol kimondottan figyelünk egymásra és figyelmeztetjük 
egymást (v.ö. Zsid.10,24-25). A Kolossé körben ez kimondott célunk, s ennek 
érdekében arra törekszünk, hogy tagságunk valós legyen: aki hozzánk tartozik, legyen 
is itt. 
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4. Ifjúsági bibliaórák: 

- kedden 6 órakor fiatal felnőttek 

- szerdán 6 órakor senior ifjúsági óra.   

- pénteken 6 órakor ifjúsági óra a Nehémiás ifi, és a Jóel ifi, ¼ 7 órakor az 
Onézimosz és Káleb ifi összevonásából alakult Bérea kör számára, 6 órakor Simeon 
kör a 30+-os fiatalok részére. 

- szombaton 4 órakor senior ifjúsági óra 

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

A Jonatán ifi céljáról így ír: Ebben az évben is tervezünk hétvégéket és nyári hetet 
szervezni. Folytatjuk a havi egy ifi program rendszerét is. Az ifiken lesz húsvétot 
megelőző sorozatunk, illetve a boldog mondásokat is szeretnénk végig venni. Továbbá 
bizonyságtételeket és aktuális témákat is érinteni fogunk. Az online kérdéses ládánkba 
érkezett kérdéseket is elkezdjük feldolgozni. Hálásak vagyunk, mert az elmúlt évben 
láthattunk megtéréseket, illetve, hogy barátságok kötődnek, szeretnek ifire járni a 
Jonathánok. 

A Jóséb Basabet ifi céljai közt szerepel, a feladatok tekintetében, az ifitagokat egyre 
inkább bevonni (kisebb, majd nagyobb szolgálatba/feladatokba, pl. szervezés, vagy a 
megtért tagoknak egymás számon tartása, lelki támogatása), melynek kettős célja a 
közös teherhordás mellett, hogy a közösséget mindenki sajátjának érezze. Továbbá 
szolgálatok keresése. A „frissen” összeállt, ifivezetésben szolgáló közösségünk minél 
hatékonyabb együtt munkálkodása érdekében csendesnapok tartása, együttes hitbéli 
elmélyedés. 

A Bérea kör célját így fogalmazta meg: Szeretnénk Jézusunkat az Igén keresztül egyre 
jobban megismerni, Őbenne megerősödni azokkal együtt, akik már Uruknak vallják Őt. 
Emellett pedig amennyire ez módunkban áll egészséges „táptalajt” szeretnénk 
biztosítani az ifi körében, ami eszköz lehet Isten kezében arra, hogy megtérjenek azok 
is, akik még nem az Úréi.Ennek a központi célnak az érdekében szeretnénk idén is az 
alábbiakat a közösségünkben gyakorolni. A heti rendszerességgel péntek esténként 
18:15-kor kezdődő ifi alkalmaink tematikáját többnyire a már 2022-ben elkezdett 
sorozatunk adja. Ebben a korábbi evangéliumi sorozatunk folytatásaként az Apostolok 
Cselekedeteiről írott könyvet tanulmányozzuk közösen fejezetről-fejezetre, többnyire 
meghívott alkalomtartók által tartott alkalmak, igehirdetések keretein belül. Emellett a 
pénteki ifikre tervezünk közös Biblia-tanulmányozó alkalmakat, egy-egy specifikus 
témában elhangzó előadásokat, meghatározott igeszakasz vagy téma alapján 
csoportbeszélgetéseket, illetve bizonyságtételeket is. A rendszeres pénteki alkalmak 
mellett minden szerdán 19:00-20:30 között imakört is tartunk, egyik héten közösen, 
majd pedig fiúk-lányok külön-külön is. A tavalyi évben bevezetett gyakorlat 
folytatásaként idén is szeretnénk több imahetet tartani, amikor intenzívebben, minden 
este közösen imádkozunk egy adott ügyért, közösségért, szolgálatért. A lányok 
körében kb 2 havonta lányköri alkalmakat is tervezünk egy-egy vasárnap délutánra 
„asszonyok a Bibliában” címmel. Alkalomadtán háziifi keretein belül egy-egy ifitag 
otthonában is tervezünk eltölteni 2-3 havonta egy-egy teljes (többnyire szombat vagy 
vasárnap) délutánt. Végül a felsorolt alkalmaink mellett egyéb, kb havi 
rendszerességgel megszervezett programokkal is igyekszünk színesíteni a 
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közösségünk életét, amelyek többnyire a közösség építését célozzák, mint például 
kirándulások, korcsolyázás, bowling, gokart, társasjáték est, stb. 

Az idei évben a megszokott (imént felsorolt) alkalmak, programok mellett egy különálló 
Biblia-tanulmányozó sorozatot is indítunk az ifiben fakultatív jelleggel. Ennek keretein 
belül kronologikusan olvasnánk végig Izrael történelmét az Ószövetség alapján. Az ifi 
tagjai közül mindazok, akiknek idejük engedi, és szívesen részt vesznek ebben, 
önállóan olvashatják a meghatározott tervezet szerint az aktuális hónapra kijelölt 
könyveket. Annak érdekében pedig, hogy a végül egy átfogó képet kaphassunk az 
olvasottakról, minden hónap végén/ a következő hónap elején egy vasárnap délutáni 
alkalom keretein belül egy - a Bibliát nálunk jobban ismerő, idősebb – testvér 
vezetésével összegeznénk az aktuális részt, könyvet, időszakot. 

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

6. Baba-ringató kör kéthetente kedden 10 órától. Édesanyák, lelkipásztorok tartják az 
igei alkalmat. 

7. Vállalkozói Bibliakör minden hónap utolsó csütörtökjén 19 órától. 
A kör terveiről így írnak: 2022 áprilisától kezdve, minden hónap utolsó csütörtökén 
tartjuk alkalmunkat, 19 órától a régi nagyteremben. A Bibliakörnek 25 tagja van, 
alkalmainkon rendszeresen 13-16 fő van jelen. Célunk, egymás hite által épülni, és 
megérteni, hogy az Úr mit szeretne életünkben elvégezni. Igei alkalmak mellett, 
személyes bizonyságtételek is színesítik együttléteinket. Örömmel nyitott szívvel 
várunk minden érdeklődőt! 
 

  
III. Hittanórák 

1. Gyülekezeti: 

csütörtökön ½ 5 óvodásoknak 

 '' 1-2. osztály                                                                                                                                                            

 '' 3-6. osztály 

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

 

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. 

Gyermekek Háza Alternatív Általános Iskola és Gimnázium, Völgy utca 20-22. 

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

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

 

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. 
 

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 ¾ 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. Kórus szolgálata Budapesten kívül, kántálás időseknél. 
9. Csütörtökön énekkari próba. 
10. Évente 4-5 szeretetvendégség.  
11. Óév estéjén 23.30 órakor úrvacsora. 
12. Református imahét január elején. 
13. Januárban presbiteri csendesnap. 
14. Újévkor de. és este istentisztelet. 
15. Női csendesnapok. 
16. Gyülekezeti csendeshét július végén. 
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17. Zenés áhítat.  
18. Istentisztelet alatt felügyelet a kisgyermekekre. 
 

VII. Sérültek közti misszió 

1. Mozgássérültek 

 Tihanyi kör szervezésében szeretetvendégség tavasszal és karácsony előtt. 
2. Nagyothallók 

 A nagyothallók számára szeretnénk technikai megoldást találni a templomban.    
3. Értelmi fogyatékosok 

 Évente több látogatás, lelki és fizikai szolgálat Dunaalmáson. 
 

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. PIKK és FOGADÓ 

 Ifjúsági tagok, fiatalok és fiatal felnőttek számára szerveznek programokat missziói 
céllal is. 
7. Határon kívüli misszió 

 CD,DVD- és iratmisszió számos ország magyar gyülekezeteibe. 
 Kárpátaljai református gyülekezetek gyermekei számára nyári tábor szervezése.  
 Délvidéki gyermekmisszió támogatása. 
8. Iratmisszió, CD, DVD misszió.  
 Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megszerezhetők. Áldás, 
békesség! hírlevelünk (évi 6 alkalommal) a gyülekezet életéről, missziói céllal is.  
9. 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. 
  

http://www.refpasaret.hu/
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IDŐRENDI KIMUTATÁS 

a 2023. 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 Szent Erzsébet öregotthonban 

                       4 órakor konfirmációi előkészítő 2. évf. 

                  5 órakor ifjúsági bibliaóra (5 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 

                           10 órakor baba-mama kör kéthetente 

                        10 órakor baba-ringató kör kéthetente 

                        6 órakor bibliaóra a mozgássérültek telepén 

                           6 órakor női bibliaóra 

                           6 órakor férfi bibliaóra 

                           6 felnőtt fiatalok bibliaórája 

                        7 órakor konfirmációi előkészítő felnőtteknek 

 

Szerda       ¾ 6 órakor házaspári kör 

                        6 órakor házaspári körök 

                           6 órakor felnőtt fiatalok bibliaórája 

                           6 órakor családos kör kéthetente 
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Csütörtök   4 órakor asszonykör 

                   ½ 5 hittanórák 

                           5 órakor imaóra a lepraszolgálat részvevőinek (havonta) 

                           ¾ 5 órakor imaóra 

                        6 órakor istentisztelet 

7 órakor énekkari próba 

                        8 órakor mamakör (havonta) 

  

Péntek       ½ 4 órakor istentisztelet a Kútvölgyi öregotthonban 

6 órakor ifjúsági hitmélyítő, kis csoportokban 

                        6 órakor ifjúsági bibliaóra (2 csoportban) 

                           ¼ 7 órakor ifjúsági bibliaóra 

                        ½ 6 órakor családos kör (kéthetente) 

                           6 órakor özvegyek bibliaórája (havonta) 

                           6 órakor fiatal felnőttek bibliaórája 

  

Szombat     5 órakor házaspári kör (gyermekmegőrzővel) 

                           4 órakor senior ifjúsági óra kéthetente 

 

  

Ezt a missziói munkatervet a Bp.–Pasaréti Református Egyházközség presbitériuma 
2023. január 21-én tartott gyűlésén a 5 / 2023 sz. határozatával elfogadta és az 
egyházmegyére való felterjesztését elrendelte. 

  

Budapest, 2023. január 21. 

 

 

 

gondnok                                                lelkipásztor 
 

 

 

 

 


