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A Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség Lapja
2013. Karácsony hava
Kedves Testvérek!
Textus: Máté 1,17.
Máté nemzetségtáblázata
Zsidók számára íródott evangélium, melyben Krisztus származását Ábrahám
gyökerére helyezi. Minden hitét gyakorló zsidó komoly örökségnek tekintette, ha
az Ábrahámnak adott szövetség-örökség részese és „birtokosa” lehetett. Ezzel az
egy-isten-hittel határolta és bástyázta körül magát abban a világban, mely
számtalanszor támadt ellene, s melyben számtalanszor tapasztalhatta meg a
Mindenható mindenek felett való hatalmát. De nem csak gyökereit és identitását
építette fel ebből a gazdagságból, hanem reménységét is ebbe vetette. A
valamikori és ismeretlen feltámadásba vetett hitük szerint azok, akik életük
végén elnyerik Isten jóindulatát, „Ábrahám kebelére” kerülnek. A kiindulás és az
érkezés is elképzelhetetlen a zsidók számára Ábrahám nélkül.
Ebbe a meghatározó hit-hozzáállásba helyezi Máté a messiási leszármazást,
érkezést, Krisztus születését. Ábrahám és Krisztus (múlt és jelen) közötti
időszakot három egyforma korszakra osztja.
Ábrahámtól Dávidig
Nagy nevek, nagy történések, nagy csodák, nagy erők, nagy ígéretek időszaka ez.
Nem csak a saját történetüket, az Ószövetséget jól ismerő zsidók számára. Majd
minden nemzedékhez tudunk mi is fűzni egy ismert bibliai történetet. (Ábrahám,
Jákób, Júda és 11 testvére, Boáz, Isai, Dávid) Dávid, a királyok között a
legnagyobb, s mivel ismerjük elkövetett bűneit, mi magunk is csak azért
tarthatjuk nagynak, mert ismerjük az alázatra, a bűnbánatra való képességét és
Istenéhez való viszonyát.
Dávidtól a babiloni fogságig
A királyság leszálló ágban van. Salamon, akit elért hatalma és gazdagsága,
valamint királysága kezdetén Isten kérdésére adott válasza alapján (a
bölcsességet választotta) oly nagyra tarthatnánk, elbukott. Élete végére engedte
beszivárogni az országba pogány feleségei révén az istentelenséget. S az utána
következő kettészakadt ország királyai sem fényeskedtek Istenhez igazodó
életükkel. Nyugodtan mondhatjuk, hogy szépen és egyenletesen közeledtek a
kiérdemelt fogság felé.
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De vajon az a nemzet, amely híven őrzi atyái emlékét, s továbbadja
gyermekeinek a hithez elegendő ismeretet, miközben saját magát nem látja, mit
érdemel? Az a nemzet, amelyik a múlt dicsőségéből táplálkozó, de hamis
vágyakat megfogalmazva helyezi saját magát egy vágyott, elképzelt, de nem
valós jövőbe, hová tart? E korszak hamis prófétái áltatták, s Istentől választott
prófétái sírva kísérték a választott népet.
A fogságtól Krisztusig
A nyomorúság idején sokan választják a feladást, az önfeladást, s elfeledkezvén
Istenről, nem bűnvallást tesznek, hanem azt mondják: csalódtam. Ha nem lettek
volna próféták, akik tiszta és világos igékkel mutatnak az eljövendő, s
megszülető Messiásra, nem lett volna senki, aki maroknyi maradékként túlél.
Krisztus érkezésére szinte más semmi nem marad, csak az, hogy a Messiás fog
mindent helyreállítani, de mindent helyre is fog állítani. Alig van ember, aki a
saját korát tiszta értelemmel, s elfogultság nélkül tudná értelmezni. El kell telnie
éveknek és évtizedeknek, hogy minden hamis elvárástól megtisztulva világosan
látható legyen minden jövendölés, azok beteljesülése, Krisztus apró cselekedetei,
nagy csodái, s a teremtő Isten terve. Amikor Máté ezt a nemzetségtáblázatot
leírja, a zsidóknak már van lehetőségük és rálátásuk, hogy három korszakot
(mely Krisztusra mutat, s fut ki) újragondolják és megérthessék.
Ádventtől karácsonyig
Sokszor a karácsony elmúltával jövünk rá, hogy másik bejgli receptet kellett
volna használni, hogy valaki kimaradt a megajándékozottak sorából, hogy
valamiről lemaradtunk, s hogy az egész ünnepsort lehetett volna másként is
csinálni. De mivel Dávid nagy erénye az Istenhez való szüntelen visszatalálás
volt, bátorítson minket az, hogy ha az adventben eltelt négy hét, s az előttünk álló
karácsony hitbéli látásromlást is okozott, van lehetőségünk újragondolni
mindent.
A zsidók számára a nemzetségtáblázatok, a csodák, az Egy Isten életet
meghatározó ereje ezt segítette és erősítette. Nekünk is vannak történeteink,
emlékezetünkben olyan nevek, akik hűséggel álltak meg a múltban. A világ által
táplált, ajándékozós-szeretet-ünnepe kép helyett, mozdíthatatlanul ragaszkodjunk
az Immánuel-velünk-az-Isten valóságához.
Máté evangéliuma elején a zsidókat ez igazította helyes irányba, minket pedig ez
őriz meg helyünkön ezen a karácsonyon, Isten házában.
Koroknai-Tegez Ferenc
Szeretet
Aktuális téma, időtálló, sosem felejthető. Az egyik kedvenc mesémet dolgozta
föl újra Disney, s idén decemberre megjelent, A hókirálynő történetének
átdolgozása filmen, amelyet kicsik és nagyok is nézhetnek, könnyen
befogadható, kellemes, nevetni is lehet.
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A film címe Jégvarázs. Két lánytestvérről szól, ahol az idősebb olyan
képességgel rendelkezik, hogy mindenhol képes havat, jeget varázsolni.
Csakhogy a testvérét megsebzi, így elfordul tőle, és elhagyja, hogy ne bántsa őt,
és másokat.
Nem tudja kezelni az indulatait, ezért a sötét gondolatok felülemelkednek rajta,
amit a film végén testvére szeretete formál át.
A kulcs: a szeretet, a mások felé fordulás, s ha kell, tudni kell kérni. Segítséget
kérni másoktól, Istentől. Nap, mint nap egymás mellett megyünk el, ülünk le,
állunk, sorban állunk. Bezárkózunk. Az ismerős pedig örülhet, ha abban a
pillanatban éppen nem fordulunk el, vagy pozitívan – ha tudjuk, mi az – ,
vesszük közeledését, esetleg még mosolyt is kicsikarunk az arcunkból.
Szeretet. Szeretni. Szeretni nem könnyű, sem önmagunkat, sem másokat.
Szeretni engedni, szeretve lenni. Milyen nehéz ez! És miért? Mert mi, ők, te, én,
maga az ember nem enged. Nem képes engedni. Képtelen kimutatni az érzéseit.
És miért is mutatná? Jobb egyedül. Így nem bánthat senki. Így lesz körülöttünk
lassan minden hideg, üres. Én sem engedek, olykor szeretem is a falaimat, de ez
mindig magányos dolog.
Mai szavakkal élve, az, aki már megégette magát, nem siet engedni újra
másoknak. Bizalom. Bízni másokban. Ez is nagyon nehéz!
És akkor jön az a pillanat, amikor hazaérsz, az otthon melege fogad. Vagy egy
barát. Egy kolléga. Egy gyülekezet. Valaki.
Nekem sokszor az is segít, ha belépek a templomba, és közelebb érzem magam
Istenhez. Vagy egy igehirdetés, egy szolgálat. Egy ének. Egy kézfogás. Egy
úrvacsora.
Mindegy, hogy jön el, milyen alakban, csak meg kell engedni, meg kell próbálni
elfogadni azt, amit kapunk, kaphatunk, ha engedünk.
Engedni. Elfogadni. Elfogadni magunkat, elfogadni másokat. Ilyenkor, ha van
annyi türelmünk magunkkal szemben, akkor fordítsuk meg a kérdést.
Mások engednek-e nekem, bizalommal fordulnak-e felém, elfogad-e engem
valaki?
Talán így könnyebben fordulunk mások felé, és talán észrevesszük, hogy nekünk
is vannak hibáink, nem csak a felénk fordulóknak.
Karácsony. A szeretet ünnepe. Biztos, találkoztunk már azzal az igével, hogy AZ
ISTEN SZERETET. HIGGYÜK EL!
Próbáljuk meg magunkat, próbáljuk meg újra.
Engedjünk, bízzunk, szeressünk. Isten nem hagy el minket.
Támaszt kapunk, egy új esélyt, ami NÁLA sosem lesz az utolsó.
És ha ezt válasszuk, hogy engedünk, akkor kezdjük azzal, imára kulcsoljuk a
kezünket, és hálát adunk, hogy nem vagyunk egyedül.
Nyissuk meg a szívünket, és általunk talán más is ezt teszi majd.
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„Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó
magot kihozza a földből. Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nincs
értelme a kibontakozásnak, veszélyben lenne, a fagy elpusztítaná a szirmait. Az
emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen
rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad.” ( Böjte Csaba)
Áldott Ünnepeket és Hitben gazdag Boldog Új Évet kívánok!
Budapest, 2013.12.16.
Szűcs Erzsébet
Karácsony nekem…
Az egyik legszebb ajándék, amit egy ember a másiknak adhat, az élete. Nem
önfeláldozásra gondolok, hanem a másik embernek ajándékozott figyelemre,
szeretetre – a hétköznapokban. Különleges ajándékok a saját rajzaink,
gondolataink, alkotásaink. Már egy hete alkotunk kislányommal határtalan nagy
örömmel. Lehet, hogy nincs kimagasló művészi értéke annak, amit
készítesz/készítünk, de ha a szív benne van, az átsugárzik rajta. Krisztus a
legnagyobb ajándékot már átnyújtotta nekünk, bemutatva, hogy Isten szeretete
változatlan irántunk.
Koroknai-Tegez Tímea
Karácsony nekem…
3 szó fogalmazódott meg: megállni, körülnézni, hálát adni. Jézusnak a mi
szívünkben kell megszületnie, egyébként haszontalan az Ő születése. Minden
évben lehetőségünk van újjászületni a Krisztusban. Megtesszük-e ezt? Van-e
bátorságunk teljes szívből elfogadni őt? Életünk Urának tekinteni Őt? Átragyog-e
rajtunk a fény? Észreveszik-e a körülöttünk élők, hogy mi, bár alkalmatlanok, de
az Ő szolgái vagyunk!Hivatalos ünneppé vált az Ő születése, keresztre feszítése,
halála és mennybemenetele. Ünnepelünk, de hogy éljük meg ezeket? Itt a földön,
a Szentlélek által Jézus bennünk él tovább. A Karácsony a Szeretet (Az Isten
szeretet!) ünnepe. Teszünk ezért bármit is? Mosolygós arccal, ragyogó
szemekkel, szeretettel fordulunk embertársainkhoz, vagy saját nyomorúságunkon
kesergünk? Még a csillagokat is lehoznám az égről, halljuk többektől, de nincs
elég pénzem, nem tudom megvásárolni. És észre se vesszük, hogy a legnagyobb
ajándék bennünk van és 1 fillérbe se kerül. Lehet egy szó, egy ölelés, egy jó
beszélgetés. Fontos, hogy együtt legyünk!
„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való
atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón
szeressétek.”
(1Pt 1, 22)
Simó Magdolna
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Wass Albert: Látható az Isten
Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs oly mélység,
amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:
Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.
(Simonfi Noémi gondolata, a karácsonyi ünnepkör kapcsán.)

Karácsony…
Karácsony. Advent. Karácsony… Várakozás, készülődés, ötletelés, mit vegyünk,
mit ajándékozzunk. Szokásos dolgok. Mégis több nekem.
Ilyenkor emlékezem, mert ez az időszak – advent – és maga majd karácsony
ünnepe emlékeztet. Régebbi karácsonyokra, nem is annyira az ajándékokra,
sokkal inkább arcokra. Kik velünk ünnepeltek egykor. Mert mikor felcsendül az
énekkar, Csendes éj, szentséges éj… megidéz gondolatban sok régi kedves arcot,
kiktől hallottam ezt az éneket kisfiúként, s akikkel oly sokat is énekeltem később,
belenőve az énekkari szolgálatba. Kissé fájó, de jóleső emlékezés ez, mert ők
énekelték azt is sokszor, hitből: Tudom, az én Megváltóm él, hajléka készen vár
reám… Igen. Ott zengik tovább a dicséretét Istenünknek.
Hála. Ez az érzés az újabb ünnepért, melyet szüleinkkel és gyermekeinkkel
élhetünk át. ajándékok ők is, az öregek és a gyermekek.
Hála a sok új kórustagért, ahogyan velük is oly szépen zenghet és zeng az ének,
mint oly sok karácsonyon már. Évről évre jobban érzem és látom, ha Istenünk
legnagyobb ajándékára, Jézusra figyelünk, akkor teljes lesz az ünnepünk.
Toldi Csaba
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Ady Endre: KIS KARÁCSONYI ÉNEK
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretre
Mégiscsak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én gyermek-hittel, bátran, 1883 csúf karácsonyában.)
Karácsonyi döbbenet
Közeleg a Karácsony (Jézus születése), amely a család, a szeretet és a reménység
ünnepe. Ennek ellenére mégis sokan érzik reménytelennek és kilátástalannak
sorsukat és életüket, különösen ezekben a napokban. Kiváltképp igaz ez azon
embertársainkra, akik munka, otthon és család nélkül tengődnek a világban, így
hazánkban is. Számukra a Karácsony ünnepe valóban elvesztette a jelentőségét?
Remélem és bízom benne, hogy nem!
A jó hír – a Megváltó születésén túl – az, hogy ez a helyzet éppen Ő általa
megváltoztatható. Általa az ünnep visszanyerheti a valódi értékét. Jézus az, aki
képes átformálni az ember gondolkodásmódját, életét és lelkét. Erre számtalan
példát tudnánk sorolni, akár a saját életünkből is. A karácsonyi ünnep előtti
karitatív akciók és adománygyűjtések során sokan győződnek meg arról, hogy jó
érzéssel telik meg a szívük, amikor hányattatott sorsú embereken segítenek.
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És ezt a megajándékozottak is érzik, mert örömmel tölti el őket az a tudat, hogy
nem feledkeznek meg róluk.
A Karácsonyban számomra az az egyik legszebb dolog, hogy számos
embertársunk ebben az időszakban döbben rá arra, hogy – némi szójátékkal élve
– Ó Jézusom, rájöttem, hogy van Jézusom! Szeretném, hogyha erre mindnyájan
rádöbbennénk, és nem csak Karácsonykor. Áldott, békés Ünnepeket kívánok
Mindenkinek!
Budapest, 2013.12.16.
Kalmár Tibor
Mit jelent?
Mit jelent, ha fáj valami,
És nem tudom, mi az?
Mit jelent, ha úgy érzed, egyedül vagy,
És senki nem nyújt vigaszt?
Mit jelent az, ha a sok gond miatt
Görcsbe szorul a gyomrod,
És állandóan a torkodban dobog a szíved?
Azt jelenti, hogy félsz, és ezért nem engedsz közel magadhoz senkit,
Falakat emeltél, a szíved kemény, hideg.
Két út van a remény és a nyugalom felé:
Ha esélyt adsz az embereknek,
és megnyitod a szíved, s lelked Isten felé.
Ő nem kér. Szeret és elfogad olyannak,
Amilyen igazán vagy.
Csak meg kell próbálni engedni,
És segít megismerni önmagad.
A választás ott van a kezedben.
Hit, remény, szeretet.
Ezeket mind megtalálod Istenben.
Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe.
Ha engeded, egy szeretetteljes mosoly téged is elér,
S ha hiszel, és elfogadod Istent,
Sosem leszel egyedül, felemel, a vállán hord,
A nehéz utakon az ő lábnyoma éri a földet,
S egész életeden át elkísér.
Budapest, 2013. 12. 14.
Szűcs Erzsébet
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Adventi-karácsonyi alkalmak
December 23. (hétfő) 18.30-tól: karácsonyi úrvacsorai ELŐKÉSZÍTŐ este a
gyülekezeti teremben.
December 24. (kedd) 16 óra: rövid ÜNNEPI BETLEHEMES és közös éneklés
a templom előtti lépcsőnél.
December 25-26. (szerda, csütörtök), 10 óra: KARÁCSONYI ünnepi
úrvacsorai istentisztelet a templomban.
December 31. (kedd), 18 óra: ÓÉVBÚCSÚZTATÓ istentisztelet a templomban.
2014. január 1. (szerda), 10 óra: ÚJÉVI SEGEDELEMKÉRŐ úrvacsorai
istentisztelet a templomban.
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET
ÉS ISTENTŐL MEGÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN,
A RÁKOSPALOTA-ÓVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG!
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
Karácsony
Mit is jelent nekem, számomra a Karácsony? Úgy érzem évről évre egyre többet.
Évekig azt tapasztaltam, hogy a Karácsony nálunk, nálam nem a december 24-e
este. Advent első vasárnapjával kezdődik, és fokozatosan erősödik a várakozás
öröme ahogyan közeledünk a karácsony estéjéhez. Elkészül az adventi
koszorúnk, elcsendesedhetünk a gyertya fényénél, sütögetjük a „szeretet sütijét”
a mézeskalácsot, amiből furcsa mód soha nem elég. Csodálatos látni
gyermekeink izgalmát, örömét, bízva abban, hogy talán rájuk is hatnak a közös
élmények, illatok, együtt megélt percek. A gyerekeimmel való
együttgondolkodás ,,ajándékkészítés”, látni, hogy már érzik, tudják: adni
nagyobb öröm, mint kapni – a legnagyobb örömeim egyike.
Talán nincs is olyan napom, amikor ne jutna eszembe az, hogy Isten kegyelme,
szeretete milyen óriási. Nekem minden napom, a munkám is azzal telhet, amit a
legjobban szeretek, gyermekek között lenni, őket terelgetni. A kicsikkel együtt
verselni, dalolni, várakozni, Istent dicsérni kimondhatatlan öröm. Ezért nagyon
hálás vagyok az Úrnak.
Az idei advent nagy boldogsága nekem az, hogy érzem nem vagyok egyedül.
Nem nekem kell minden gondra, problémára, feladatra megoldást találnom,
hanem rábízhatom magam az Úrra. Ő tudja mindig mindenre a legjobb
megoldást, nekem csak el kell fogadnom.
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Ő ad nekünk segítőket, együtt gondolkodókat, szerető társat, olykor még nyitott
fülű, nyitott szívű, szeretni való kamaszokat is.
Természetesen a világ rohanása, villogó fényei, elvárásai bennünket is magával
ragadnak, de mi egy pillanatra se feledjük, hogy a mi Jézusunk, Megváltónk
születése napjára készülünk.
Karácsony ünnepén, az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt is, ott is, mindenütt, legyen olyan béke,
Mint amilyen bent lakik az emberek szívébe’.
(Pálfalvi Nándor: Karácsony)
Áldott, meghitt készülődést, és BOLDOG KARÁCSONYT kívánok
mindenkinek!
Némethné Bartha Éva
Iránytű az éjben
December van,
Egy csillag,
Fagynak a rügyek,
Utat mutat minekünk,
Hó borítja a várost,
Csendben várjuk jöttét,
Mi mégis csendben állunk,
Máriának újszülöttét,
Egy jászol felett várunk.
Ki nékünk üdvösségünk lészen.
Éjfél beköszönt,
Csillag felettünk,
Három királyokat vezeti,
Betlehemben üdvözlik,
Ki egy istállóban születik.

Egy iránytű az éjben,
Fényes csillag mutat utat,
A jászolhoz, s Jézushoz,
Csendben állunk s várunk,
Fenyőillat borítja vállunk.

Fényesen ragyog,
Egy jászol felett várunk,
Iránytű az éjben,
Csendben állunk,
Csendesen felsírt,
Hó borítja a várost,
Egy kisded Mária ölében,
Fagynak a rügyek,
Három bölcs érkezett keletről, Tél van.
Karácsonynak szent éjjele,
Csak egyetlen csillag,
Iránytű az éjben,
Csendes ünnepe Megváltónk
Születése napjának.
Gavalovits Sándor, 2013. december 17.
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2013-BAN VÉGSŐ BÚCSÚT VETTÜNK:
Bertók István,
Puskás Gáborné Pap Mária,
Hetei Sándorné Szabó Magdolna,
Karakas Istvánné Török Róza,
Sepa Miklós,
Takács Istvánné Nagy Erzsébet,
Pirisi Józsefné Kiss Gizella,
Böhhner Péter,
Szőke József,
Tarján Frigyesné Schopper Irma Juliannna,
Turbucz Sándorné Szűcs Irma,
Majdi Györgyné M. Tóth Erzsébet,
Hamza Mária Ibolya,
Nagy Sándorné Lukács Erzsébet,
ifj. Varga Sándor,
Bódis Irén,
Papp Vilmosné Budai Ilona,
Lillik Józsefné S. Varga Julianna,
Petrezselyemné Ungvári Erzsébet,
Szolga Jánosné Nyuka Julianna testvéreinktől.
Imádságos lélekkel kívánjuk, hogy a Feltámadott Úr Jézus Krisztus legyen
vigasztalója, bátorítója és oltalmazója az itt maradó gyászoló Hozzátartozóknak.
„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem,
ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal.”
(János 11, 25-26)
2013-BAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Bányai Róbert református – Ádám Marianna római katolikus,
Gyenis Norbert református – Mátyus Lídia református,
Balog Rúben református – Havasi Krisztina református,
Monseu Florian római katolikus – Dömötör Lilla református,
Hegedűs Imre református – Erdei Tünde Beáta református
testvérünk.
Imádkozunk azért, hogy az Élő Isten segítse őket fogadalmuk megtartásában
egész életükön át!
„Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza.” (Máté 19,6)
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2013-BAN MEGKERESZTELTÜK:
Szugyiczki András Zoltán,
Pintér András,
Sikter János Marcell,
Kovács Veronika,
Dudás Orsolya Júlia,
Kiss Emma Sára,
Ráduly Lilien,
Kocsis Márk,
Palotás Zsombor,
Simonfi Dorka Gerda,
Gábor Tímea Noémi,
Vassy Dániel,
Ortori Dorottya,
Kővári Emese,
Kővári Krisztina,
Pintér Panna,
Pintér Barnabás gyermekeket.
Kívánjuk, hogy Istenünk oltalmazó szeretete kísérje őket és szeretteiket életüknek
minden napján!
„Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké!
Nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat
az én számmal!” (Zsoltárok 89, 2)
Bemutatkozás
Gémesi Boglárka vagyok, szeptember óta a gyülekezet új
kórusvezetője, kántora. Balog Csengétől, régi
kántorképzős barátnőmtől vettem át a szolgálatot, aki ezt
ausztriai munkája miatt nem tudta tovább folytatni.
Gödöllőiként öt testvéremmel együtt a helyi
gyülekezetben nevelkedtem, később hat évig Aszódon
voltam kántor. 2010-ben tettem le a kántorvizsgát, azóta
tanárként veszek részt a Dunamelléki Református
Kántorképző Tanfolyamon. Jelenleg a Zeneakadémiára
járok karvezetés szakra. Csenge hívásának nagy
örömmel tettem eleget, mert fontosnak tartom, hogy a szakmámmal Istent
dicsőítsem.
Ebben a tanévben a reformáció hetében énekeltünk először a RákospalotaÚjvárosi Gyülekezetben, most a karácsonyi időszakra készülünk: december 22én a gyermekkarácsonyon, 25-én pedig a délelőtti ünnepi istentiszteleten fogunk
szolgálni. Próbáinkat mindig rövid áhítattal kezdjük, és közös imával zárjuk.
Szeretettel invitáljuk a testvéreket a kórusban való részvételre.
Próbák: csütörtökönként 18:45-20:15-ig a gyülekezeti teremben.
Elérhetőség: Gémesi Boglárka 20-4828439 email: bogeske@gmail.com
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HIRDETÉSEK
- NYÁRI TÁBOROK: 2014-ben is három tábort szervezünk gyülekezetünk
fiataljainak. Kérjük, hogy a gyermekek részvételi szándékát március 31-ig
jelezzék a lelkészi hivatalban, a tábor teljes díjának befizetésével, ami idén is
14000 Ft.
1. hét (6-13 évesek): Június 22-Június 28.
2. hét (6-13 évesek): Június 29-Július 5.
3. hét (ifisek): Július 6-Július 12.
- GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS: 2014. május 16-18. között a Szigetköz,
Pannonhalma, Győr, Fertőd irányába vesszük utunkat. Kérjük, minél többen
(régiek és újak) éljenek a vidám, tartalmas, gyülekezetépítő program
lehetőségével. Jelentkezni, a lelkészi hivatalban lehet.
- Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKOT befizethetik a kiírt időben a lelkészi hivatalban, a vasárnapi
istentiszteletek előtt, valamint átutalással is a 12100011-10044582-es
bankszámlára. Köszönjük!
- Megújult az IRATTERJESZTÉS! Ajándékkönyvek, hitmélyítő-, ifjúsági-,
felnőtt és gyermekkönyvek széles választékát találhatjátok!
- Szeretettel várjuk gyülekezetünk Tagjaitól az újsággal kapcsolatos
ÉSZREVÉTELEIKET, cikkeiket, gondolataikat, verseiket, azaz mindent, ami
építőleg hat további munkánkra és segít tartalmassá tenni Hírmondónkat.
Köszönjük!
Óvárosi Hírmondó
Cím: 1151. Budapest, Kossuth u. 1.
Telefonszámok:
06/1-307-7082 és 30/247-9494
Email: rp-ovaros@bpeszak.hu
Honlap: www.rpovaros.hu
Hivatali órák:
Hétfő és szerda: 9-14 óra
Kedd és csütörtök: 14-17 óra
Kiadja:
a Rákospalota-Óvárosi Református
Egyházközség
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