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2011. június 13-án tettek konfirmációi fogadalmat:  

Banka Gergő,  Bartók Csilla,  Debreczeni Milán,   

Kiss Bence, Simon Attila, Tapalaga Tamara, Zih Botond. 

 

 Házasságkötésükre négy vegyes 

vallású pár kérte Isten áldását:  

2011. június 12-én:  

Mészáros Attila és Takács Melinda  

2011. július 9-én  

 Nagy Árpád László és Tóth Andrea Ildikó 

2011. július 16-án:   

Tompa Gábor és Juhász Heléna     

Mezősi Tamás és Nagy Adrienn, 

Megkereszteltünk négy leány-, 

és három fiúgyermeket:  

2011. július 3-án:  

Buku Reginát és Nagy Kamillát; 

2011, szeptember 18-án: 

 Matolcsi Gergő Mórt és Torma Szilárdot.  

2011. szeptember 25-én:  

Kiss Eszter Juliannát. 

2011. december 18-án 

Jónás Alexandrát és Kiss Benedek Csabát 

 

Akiket elszólított az Úr! 

2011. esztendőben a feltámadás és az örök élet reménységében 

eltemettük 12 férfi-, és 17 nőtestvérünket: 

 

 

 

 

 

 

Isten Szentlelkének vigasztaló kegyelmét kérjük hátramaradott szeretteik életére a 

gyülekezet közösségében! 

 

Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid. Vigasztaljon meg engem szereteted. 

Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek. Ámen (Zsolt 119,75–77). 

 

2011. január 28. Koroknai István, élt 56 évet;  

2011. február 1. Fajta Istvánné, szül. Galambos Lídia élt 83 évet;  

2011. február 11. Radvai Pál élt 56 évet;  

2011. február 11. Antoni Jánosné, szül.Torzsa Irma élt 72 évet;  

2011. február 15. Bodó lmréné, szül. Pusztai Piroska élt 90 évet;  

2011. február 28. Madár András élt 86 évet;  

2011. március 2. Tallós Elemérné, szül. Székely Ilona élt 94 évet;  

2011. március 29. Prodl Sándorné, szül. Bíró Mária élt 85 évet;  

2011. április 1. Domonkos Gézáné, szül. Kispál Ágnes élt 61 évet;  

2011. április 12. Korondi Árpád, élt 61 évet;  

2011. április 15. Földi Ferencné, szül.Tóth Anna élt 76 évet;  

2011. április 27. Orosz Józsefné, szül. Nagy Róza élt 58 évet; 

2011. május 4. Miski Lajosné, szül. Szilasi Aranka élt 47 évet;  

2011. május 6. Dobsi Jánosné, szül. Bölcskei Lídia élt 85 évet;  

2011. május 11. Schüller Béláné, szül. Dombi Irén élt 81 évet;  

2011. május 13. Hegedűs Dezsőné, szül. Sáfi Julianna élt 97 évet  

2011. június 22.  Prodl Sándor élt 79 évet;  

2011. június 29.  Mészáros László, élt 72 évet;  

2011. július 15.  Bíczó Márton élt 90 évet;  

2011. aug. 26.  Hamar Ferencné, szül. Hiripi Erzsébet élt 82 évet;  

2011. aug. 26.Tornai Dezsőné, szül. Zsolnai Rozália élt 73 évet;  
2011. szept. 14.  Szűcs Tibor élt 80 évet;  

2011. szept.14.  Lezsák László élt 51 évet;  

2011. szept. 28. Adamik János élt 72 évet;  

2011. október 11.Baksa Ferencné, szül. Bausz Mária élt 77 évet;  

2011. október 14.  Fazekas Károly, élt 74 évet;  

2011. nov. 4.Gerő Sándorné, szül. Bódis Emma élt 75 évet;  

2011. nov. 5.Muzsikus Béláné, szül. Illó Márta Lívia élt 75 évet;  

 

 

2011. november 8. Nagy Kálmán élt 68 évet;  

 

Beköszöntő! 

Nagy hálával a szívemben teszek eleget a felkérésnek - a reménységünk szerint 

ez után negyedévi rendszerességgel megjelenő gyülekezeti újságunk 

újraindulása alkalmával-, hogy magam is egy írással járuljak hozzá közös 

örömünkhöz: egy új kiadványunk megszületéséhez. Legyen a mi 

gyülekezetünknek, családunknak, népünknek továbbra is megtartó és őriző 

pásztora az Úr Jézus Krisztus! Így kívánok Szeretteim nevében is minden 

keresztyén testvéremnek Istentől gazdagon megáldott ünnep-, és 

hétköznapokat!                Kiss Péter lelkipásztor 

 

 
Egyházközségünk életében két nagyon fontos esemény 

történt a 2011-es évben: új lelkipásztort és új 

presbitériumot_választott_gyülekezetünk! 

Szeretettel köszöntjük itthon nagytiszteletű Kiss Pétert 

lelkipásztorunkat, feleségével és családjával együtt. 

A presbitériumnak Isten áldotta, alázatos, a gyülekezet érdekeit 

szem előtt tartó szolgálatot kívánunk! 

 

 

  Mindeddig megsegített minket az Úr!" (Samuel 1, 7:12) 

 

 

„Te vagy –é az, aki 

eljövendő vala, vagy 

mást várjunk?” 

(Lukács 7.19.) 
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Kedves_Testvéreim! 

 

Egy-egy esztendő vége nem csupán az 

Advent Ünnepe, és a Karácsonyra való 

emlékezés miatt ad sok örömet minden 

keresztyénnek, hanem arra is lehetőséget 

kínál, hogy visszatekintsünk a mögöttünk 

hagyott esztendő sokféle eseményére 

hálát adva Istenünknek, hogy megőrizte, 

vezette népét a 2011-es esztendőben 

is. Csak ha felsoroljuk is, mennyi 

mindenen vezette keresztül a soroksári 

reformátusokat, méltó hogy szüntelenül 

áldjuk Mennyei Édesatyánk szent 

nevét.  

 

Soroksáron_történt: 

Legfontosabb teendőnk, nagytiszteletű 

Kádár István Csongor lelkészünk 2011. 

november elsejei nyugdíjba vonulását 

követően, hogy felkészüljünk az új 

lelkipásztor megválasztására, fogadására. 

Ezért is kezdtük el, és az év első 

hónapjaiban be is fejeztük a parókia 

teljes felújítását. E teendőket 

nagytiszteletű Takaró Tamás lelkész, 

tb. esperes vezetésével végeztük, aki 

az átmeneti időszakban volt megbízott 

lelkipásztorunk. Sok presbiteri ülés, 

szüntelen imádkozás eredményeként, a 

törvények maximális betartása mellett 

sikerült felkészülnünk a választás nagy 

feladatára. Több lelkészt hívott meg a 

gyülekezet bemutatkozó szolgálatra, de a 

presbiterek közül is többen, több 

alkalommal utaztak el „lelkipásztor 

nézőbe”. Végül megszületett a nagy 

elhatározás: a gyülekezet először 

meghívta, egyedüli jelöltként támogatta, 

majd 2011. április 17-én, Virágvasárnapon 

az Egyházközség Választói Közgyűlése 

egyhangú szavazattal megválasztotta Kiss 

Pétert a gyülekezet lelkipásztorának!  

Június 13-án már Ő szolgált a Pünkösd 

hétfői istentiszteleten, s áldotta meg a 

konfirmált fiatalokat, akikkel szinte 

azonnal egy csendes hétvégére, Dömsödre 

utazott.  A lelkészcsalád három gyermekkel 

június 20-án költözött be a felújított 

parókiára. Hatalmas örömünkké lett, 

hogy már június végétől elindulhattak a 

gyermekfoglalkozások, párhuzamosan 

a felnőtt istentisztelettel. A most már 

Kiss Péter vezette Presbitérium első 

döntéseivel egyháztörténelmet írt a 

gyülekezetünkben, hiszen a július 28-án 

tartott gyűlésen név szerinti szavazás 

után, 23/2011. számú határozatával, 

egyhangú döntéssel kimondta a soroksári 

és az újtelepi egyházrészek önállóságát, 

ezzel egy új missziói egyházközség 

születésének örömhírét Budapesten. 

Július hónapban a „Háló” elnevezésű 

közbiztonsági tanácskozáson jelezte 

először lelkipásztorunk a kerület 

intézményi vezetőinek, hogy – kivált 

képen a fiatalság kapcsán - bizalommal 

forduljanak a református egyház felé. 

Augusztusban nagy örömünkre 

elkezdődtek az újtelepi templomépítés 

alapozási munkái, melyet november 

végével sikerült is lezárni. Augusztus 

20-án ökumenikus szertartás keretében 

adtunk hálát az ez évi új kenyéréért. A 

közösség nagy ünnepe volt ez a 

rendezvény, ahol hála legyen Istennek, 

az Ő szava is megszólalt. Szeptember 

11-én tették le esküjüket a Jelölő-, és 

Választási Bizottság tagjai, hogy aztán 

megkezdjék a közös munkát, melynek 

végén, október 20-án előterjesztették 

együttes közreműködésével a szavát 

hirdetik, el kell távolítani az Isten 

Fiának érkezését gátló mélységeket és 

magasságokat. Ezzel segítsük Jézus 

eljutását_minden_emberhez! 

Ez az építés fontos mozzanata. 

Advent az építés és a készülődés ideje!  

 

 

 

 

 

 

 

Az egymásnak feszülő társadalmi 

rétegek csak Istenben képesek egymás 

felé közeledni, másképp nem. Ezt 

akarja az Isten, követőin keresztül, 

munkálni. Építeni kell, hogy Jézus ott 

legyen dicsőn minden emberi szívben, 

minden_emberi_életben. 

Amikor várjuk Jézust, hogy ő 

megszülessen, megjelenjen, a mi 

várásunk készülődés, de egyben 

építés is! Építsük az utat, az élethez, 

hogy ez mindenkihez eljusson, 

másképp: Isten dicsősége, aki Jézus 

Krisztus, aki született. Ezt csak 

aktívan lehet várni! „Boldog az a szolga, 

akit Ura szolgálatban találja” Készítsd te 

is az utat, a saját és másokhoz 

eljutó_Isten_gyermekének_útját.  

Legyen_velünk_az_Úr!  

Dragán_György_lelkész 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepi Istentiszteleti rend: 

Soroksár 

24-én 15,30 Karácsony szentesti IT, 

gyermekeink szolgálatával 

25-én 9,30: Karácsony elsőnapi IT, 

Úrvacsora 

26-án 9,30: Karácsony másodnapi IT, 

Úrvacsora 

Szolgál: Takács Nóra legátus 

31-én 18,00: Óévi hálaadó IT, 

Úrvacsora 

Jan.1-én 9,30: Újévi áldást kérő IT, 

Úrvacsora 

 

 

Ünnepi Istentiszteleti rend: 

Soroksár-Újtelep 

Helye: Soroksár-újtelepi Római 

Katolikus Templom Tanácsterme 

1237 Bp. Szent László u. 149 

25-én 11,00: Karácsony elsőnapi IT, 

Úrvacsora 

26-án 11,00: Karácsony másodnapi IT 

Úrvacsora 

Szolgál: Takács Nóra legátus 

31-én 18,00: Óévbúcsúztató IT,  

Jan.1-én 9,30: Újévi IT,  

 

 

A kántálók egy csoportja 2010-ben 

 

 
Kántálók 2010 adventjében 
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Adventi köszöntés 

Ige: Ézsaiás 40,2-5/9-12 

Kedves Testvéreim! 

Minden közösség életét, legyen az 

nemzet, vagy sokkal kisebb egység; 

a család, ha valamilyen esemény 

várására való készülődés járja át, 

ez mindig valami ihletettségben és 

egy felgyorsult élettempóban jelenik 

meg a külső szemlélő számára.  

Korunk minden közössége szintén 

vár valamire: egyesek jobb, mások 

egy gazdagabb életre, vagy csodára, 

hogy valaki segítsen kijutni ebből a 

közösséget, egyént egyaránt romboló 

krízisből! Korunk, Ézsaiás korához 

hasonló vonásokat hordoz magában.  

Izrael nemzetközössége, emberek 

és családok egyaránt külső hódítók 

martalékává váltak, sok emberi 

kínnal, szenvedéssel párosulva. 

Világunk arculata ma sem mutat 

ettől eltérő vonást. A külső hódítók 

ma is itt vannak, bár más formában 

jelennek meg, az egyéni és közösségi 

életben, sok problémát, nehézséget 

okoznak.        

Ebben a válságos helyzetben szólal meg 

a próféta szava: Építsetek!.. Készítsétek 

az Úr útját! Isten a próféta szavain keresztül 

népét a nagy nehézségek közepette 

is cselekvésre biztatja. Hangsúlyozza: 

nem elcsüggedni kell, hanem ilyenkor is 

építeni kell! Ma, amikor szétesőben 

az emberi élet, a család, a közösség 

nem működik, akkor a Krisztusban 

élő embernek nagy felelőssége van! 

Hirdetni kell, hogy Isten még a 

nehézségekben is veled van, gondol 

rád, nem hagy magadra. Hívd őt a te 

életedbe segítségül! 

Mit kell építeni, min van a hangsúly? 

Azt mondja a próféta, hogy az Úr útját 

kell egyengetni. Akinek túlzott az 

önbizalma, azt segíteni kell, hogy az 

Úr által alázatossá váljon, míg, akinek 

élete szétesett, válságban van, azt fel 

kell emelni. A rászorulóknak segíteni 

kell! Az életet Isten, az ő Fia életének 

aktív munkálkodásán keresztül formálja. 

Így a mi beszédünk is építő, alkotó 

szó. Arról kell bizonyságot tenni, hogy 

az életet építő ige cselekedeteinken, 

szavainkon keresztül van hatással az 

egyénekre és a közösségekre. 

Advent a várakozás időszaka. A 

próféta kiáltja: Jézus az élet formálója, 

az egyéni élet megváltója! Mindezt 

pedig ingyen kegyelemből. Ő neki el 

kell jutni minden ember szívébe, hogy Ő 

legyen a középpont, a fény, aki újat ad, 

mást hoz. Ehhez minden akadályt el 

kell távolítani! Mindezt saját szolgálóinak 

közreműködésével! Ez Advent üzenete! 

Ezért fontos ez a kiáltás, ez áll a sürgés-

forgás, a felgyorsult tevékenység mögött! 

Így a mi készülődésünk lényege: 

hogy a mi közösségünk minden 

tagja, a mi szentjeink, akik őt követik, 

végleges listájukat a Presbitérium elé, a 

2012. január 1-vel hivatalba lépő tisztség-

viselők személyével kapcsolatban. A 

javaslat elfogadása után Istentisztelet 

keretében a jelöltek be is mutatkoztak a 

gyülekezet tagjainak. Külön öröm, hogy 

szeptember 15-én ismét elkezdte a 

munkát az újjáalakult Nőszövetség, akik 

szolgálatára nagy reménységgel 

tekinthetünk. Szeptember 25-én, hálaadó 

Istentisztelet keretében köszöntük meg 

az Örökkévaló Istennek, hogy ebben az 

esztendőben megvalósult a lelkészlakás 

teljes belső felújítása. Ekkor kereszteltük 

meg a gyülekezet legkisebb tagját, a 

lelkész házaspár harmadik gyermekét: 

Eszter Juliannát. November 6-án az 

Istentiszteletünk után a Választói Közgyűlés 

érvényesen és eredményesen, egyben 

egyhangúlag megválasztotta a következő 

hat évre a gyülekezet tisztségviselőit. 

Tekintettel arra, hogy az ezt követő 

tizenöt napban e választás ellen 

panasz, fellebbezés nem érkezett, az 

eredmény november 21-én jogerőre 

emelkedett. Így a 2012. január 1-vel 

hivatalba lépő presbiterek, pót-

presbiterek, és gondnok a november 27-i 

Istentisztelet keretében, ünnepélyesen 

letették az esküt. Az Örökkévaló áldja 

meg őket, szeretteiket gazdagon, hogy 

szolgálatukat maradéktalanul, esküjükhöz 

híven betölthessék. Így érkezett el Advent, 

annak sokféle gyülekezeti és világi 

alkalmával együtt. Ide is, és a karácsonyi, 

óévzáró istentiszteletekre is szeretettel 

hívom és várom gyülekezetünk minden 

tagját, egyben kívánok minden 

testvéremnek  Istentől áldott ünnepeket. 

Soroksár-Újtelepen történt: 

A vasárnap délelőtti felnőtt- és 

gyermek istentiszteleteinken, a hétközi 

bibliaóráinkon, a havi rendszerességgel 

tartott családi istentiszteleteinken és 

egyéb gyülekezeti alkalmainkon Jézus 

Krisztus csodálatos személyével és 

megváltói munkájával foglalkozunk, de 

a templomépítés, és a gyülekezet 

építés is kiemelt jelentőségű volt. Az év 

során nálunk járt vendégek jelentősen 

hozzájárultak hitünk növekedéséhez 

(Győri János Sámuel lelkész két napos 

evangelizációja), valamint új templomunk 

épüléséhez (így az Opera est fellépő 

művészei énekükkel, Duray Miklós író, 

és Balczó András öttusa olimpiai bajnok 

előadásával, vagy Mága Zoltán virtuóz 

hegedűművész  nagysikerű koncertjével. 

Idén is vendégünk volt a VISZ „Öt 

napos klub” rendezvénye, miként 

többször focizhattak az „apák és fiúk”, 

és kerékpártúrát is szerveztünk. A nyári 

napközis táborunk jó kezdeményezésnek 

bizonyult. Részt vettünk a Nemzeti 

Összefogás Napja rendezvényen, az 

erzsébeti ökumenikus imahéten, és 

advent kezdetén kézműves vásárt 

tartottunk gyermekeink munkáiból. 

Urunknak november 13-án, hálaadó 

istentisztelet alkalmával köszöntük meg 

megtartó kegyelmét, és az új templom 

alapozási munkái befejezését. 

 

Egyedül.Istené.a.dicsőség! 

 

Kiss Péter lelkipásztor,  

Péterffy György beosztott lelké. 

 

Soroksár-Újtelepen történt: 

Kiss Péter lelkipásztor 

Péterffy György beosztott lelkész 
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"Engedted-e hozzám jönni?" 

 

Kedves Testvérem! 

 

Akár hiszed, akár nem, egyszer a 

Te számodra is felhangzik majd ez 

a kérdés! Vajon mit mondasz majd 

Istennek, amikor megkérdezi tőled: 

"Hogyan nevelted, akit rád bíztam, akit 

neked ajándékba adtam? Akit olyan 

nagyon vártál, vagy akit esetleg 

váratlanul kaptál! Vagy akiért sírva 

kűzdöttél hosszú éveken át? Akiről azt 

mondtad - szemem fénye, büszkeségem. 

Vagy könnyek közt átkoztad, mert 

hálátlanul, éppen ellened fordult? 

Engedted-e hozzám jönni, az élet 

könyvét, a Bibliát a kezébe venni? 

Vagy csak azért, mert te sem hittél 

neki_is_nemet_intettél?  

 

 

 

 

 

Kedves_Testvérem! 

Miközben folyamatosan azon és azért 

fáradozunk, hogy jó szülők legyünk, 

és lehetőleg mindenben támogassuk 

gyermekeinket, megalapozzuk jövőjüket, 

megfeledkezünk arról, hogy az élet 

két úton  járható: "Mert tágas az a 

kapu, és széles az az út, amely a 

kárhozatba visz, és sokan vannak, 

akik azon járnak. Mert szoros az a 

kapu, és keskeny az az út, amely az 

életre visz, és kevesen vannak, akik 

azt megtalálják." (Máté 7:13.)  

 

 

 

 

Te döntöd el melyiken mégy, s mit 

mutatsz azoknak, akik téged a 

legjobban szeretnek. Mi minden 

vasárnap azért gyűlünk össze, hogy 

kicsiny gyermekednek megmutassuk, 

milyen az az út, amelyen az élet 

boldogan járható, mit gondol Isten az 

életről, halálról, házasságról, 

barátságról.. Mind ezt tesszük 

szeretettel, játékokkal, énekekkel, 

meghitt és vidám beszélgetésekkel. 

Ezért hívjuk és várjuk a te 

gyermekedet, is, mert Jézus 

mondja: "Engedjétek hozzám jönni 

a kisgyermekeket…" 

 

Kedves_Testvérem! 

Választani csak az tud, aki ismeri 

mindazt, amiből választhat. Ezért 

köszönjük ha megengeded, hogy a 

te gyermeked is megismerje ezt az 

utat is, s majd egyszer ő maga 

dönthesse, döntse el melyik úton 

jár! 

Bödő Attiláné, Edit 

 

A hit, Isten ajándéka! 

Manapság gyakran hallhatunk ilyen, 

vagy ehhez hasonló szavakat: 

„Kérem, én nem vagyok templomba 

járó, de hívő vagyok.” Sokan vannak, 

akik kerek perec kijelentik: „Nem kell 

templomba járónak lenni ahhoz, 

hogy valaki hívő legyen.” Aztán 

vannak, akik csalódottan így szólnak: 

„Nem járok el istentiszteletre, mert 

azon sok képmutató is részt vesz. 

Ők a templomban ájtatoskodnak, 

szenteskednek, de ha kijönnek: 

lopnak, hazudnak, csalnak! Hívő vagyok 

én a nélkül is, hogy részt vennék az 

istentiszteleten.”  

A nagy kérdés azonban mindig az, 

hogy Istennek mi a véleménye. Mit 

mond az Úr: hogyan válik valaki hívővé? 

A Bibliában van egy fontos Ige, 

amely világos választ ad erre a 

kérdésünkre (is). „A hit hallásból van, 

a hallás pedig Krisztus beszéde 

által.” (Róma 10,17) Eszerint a hit 

Isten ajándéka. Nem az ember 

teljesítménye. Nem az emberen 

múlik, hogy hívőnek tartja-e magát 

vagy sem. Annak van igazán hite 

(üdvösségre szóló hite), akit Isten 

megajándékozott.vele. 

Azt is tudtunkra adja ez az Ige, hogy 

Isten az Ő szaván keresztül 

ajándékozza meg az embert a hit 

ajándékával. Ez úgy történik, hogy 

az illető hallja Krisztus szavát és 

közben a Szentlélek meggyőzi őt 

arról, hogy az Ő szava igaz és az 

illető elkezd hinni benne. Ezért 

érthetetlen, hogy némelyek azt állítják 

magukról, hogy „templom, istentisztelet, 

Biblia, sőt Krisztus nélkül hívő vagyok!”  

 

 

 

 

Aki nem foglalkozik Isten szavával, 

azt nem a Szentlélek győzi meg 

arról, hogy hívő, hanem saját maga. 

Ez.az.álhit! 

...A mi hitünk egyedüli Ura Jézus 

Krisztus. Ő az Isten dicsőségének 

kisugárzása és lényének képmása. 

A láthatatlan Isten képe. Őt szeretnénk 

mind jobban megismerni. Úgy, ahogy 

Rembrandt, a világhírű holland festő 

tette, mielőtt megfestette volna 

Krisztus keresztre feszítését. Aki jól, 

tüzetesen megtekinti ezt a képet, 

észreveheti, hogy a kereszt mögötti 

árnyékban lévő alakok egyike ismerős. 

Ő maga Rembrandt, aki segít Krisztus 

keresztre szögezésében. A művész 

nem csinált titkot belőle, elismerte, 

bűnei miatt egy volt azok közül, akik 

megölték.az.Urat!  

Mi időről időre azért gyűlünk össze, 

hogy megmutassuk, milyen az az út, 

amelyen az élet boldogan járható, 

Ezért hívunk és várunk Téged.is! 

Péterffy György lp 

Adventi alkalom gyerekeknek - újtelepen 

 

Gyermekkarácsony újtelepen 2010-ben 
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"Engedted-e hozzám jönni?" 

 

Kedves Testvérem! 

 

Akár hiszed, akár nem, egyszer a 

Te számodra is felhangzik majd ez 

a kérdés! Vajon mit mondasz majd 

Istennek, amikor megkérdezi tőled: 

"Hogyan nevelted, akit rád bíztam, akit 

neked ajándékba adtam? Akit olyan 

nagyon vártál, vagy akit esetleg 

váratlanul kaptál! Vagy akiért sírva 

kűzdöttél hosszú éveken át? Akiről azt 

mondtad - szemem fénye, büszkeségem. 

Vagy könnyek közt átkoztad, mert 

hálátlanul, éppen ellened fordult? 

Engedted-e hozzám jönni, az élet 

könyvét, a Bibliát a kezébe venni? 

Vagy csak azért, mert te sem hittél 

neki_is_nemet_intettél?  

 

 

 

 

 

Kedves_Testvérem! 

Miközben folyamatosan azon és azért 

fáradozunk, hogy jó szülők legyünk, 

és lehetőleg mindenben támogassuk 

gyermekeinket, megalapozzuk jövőjüket, 

megfeledkezünk arról, hogy az élet 

két úton  járható: "Mert tágas az a 

kapu, és széles az az út, amely a 

kárhozatba visz, és sokan vannak, 

akik azon járnak. Mert szoros az a 

kapu, és keskeny az az út, amely az 

életre visz, és kevesen vannak, akik 

azt megtalálják." (Máté 7:13.)  

 

 

 

 

Te döntöd el melyiken mégy, s mit 

mutatsz azoknak, akik téged a 

legjobban szeretnek. Mi minden 

vasárnap azért gyűlünk össze, hogy 

kicsiny gyermekednek megmutassuk, 

milyen az az út, amelyen az élet 

boldogan járható, mit gondol Isten az 

életről, halálról, házasságról, 

barátságról.. Mind ezt tesszük 

szeretettel, játékokkal, énekekkel, 

meghitt és vidám beszélgetésekkel. 

Ezért hívjuk és várjuk a te 

gyermekedet, is, mert Jézus 

mondja: "Engedjétek hozzám jönni 
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Adventi köszöntés 

Ige: Ézsaiás 40,2-5/9-12 

Kedves Testvéreim! 

Minden közösség életét, legyen az 

nemzet, vagy sokkal kisebb egység; 

a család, ha valamilyen esemény 

várására való készülődés járja át, 

ez mindig valami ihletettségben és 

egy felgyorsult élettempóban jelenik 

meg a külső szemlélő számára.  

Korunk minden közössége szintén 

vár valamire: egyesek jobb, mások 

egy gazdagabb életre, vagy csodára, 

hogy valaki segítsen kijutni ebből a 

közösséget, egyént egyaránt romboló 

krízisből! Korunk, Ézsaiás korához 

hasonló vonásokat hordoz magában.  

Izrael nemzetközössége, emberek 

és családok egyaránt külső hódítók 

martalékává váltak, sok emberi 

kínnal, szenvedéssel párosulva. 

Világunk arculata ma sem mutat 

ettől eltérő vonást. A külső hódítók 

ma is itt vannak, bár más formában 

jelennek meg, az egyéni és közösségi 

életben, sok problémát, nehézséget 

okoznak.        

Ebben a válságos helyzetben szólal meg 

a próféta szava: Építsetek!.. Készítsétek 

az Úr útját! Isten a próféta szavain keresztül 

népét a nagy nehézségek közepette 

is cselekvésre biztatja. Hangsúlyozza: 

nem elcsüggedni kell, hanem ilyenkor is 

építeni kell! Ma, amikor szétesőben 

az emberi élet, a család, a közösség 

nem működik, akkor a Krisztusban 

élő embernek nagy felelőssége van! 

Hirdetni kell, hogy Isten még a 

nehézségekben is veled van, gondol 

rád, nem hagy magadra. Hívd őt a te 

életedbe segítségül! 

Mit kell építeni, min van a hangsúly? 

Azt mondja a próféta, hogy az Úr útját 

kell egyengetni. Akinek túlzott az 

önbizalma, azt segíteni kell, hogy az 

Úr által alázatossá váljon, míg, akinek 

élete szétesett, válságban van, azt fel 

kell emelni. A rászorulóknak segíteni 

kell! Az életet Isten, az ő Fia életének 

aktív munkálkodásán keresztül formálja. 

Így a mi beszédünk is építő, alkotó 

szó. Arról kell bizonyságot tenni, hogy 

az életet építő ige cselekedeteinken, 

szavainkon keresztül van hatással az 

egyénekre és a közösségekre. 

Advent a várakozás időszaka. A 

próféta kiáltja: Jézus az élet formálója, 

az egyéni élet megváltója! Mindezt 

pedig ingyen kegyelemből. Ő neki el 

kell jutni minden ember szívébe, hogy Ő 

legyen a középpont, a fény, aki újat ad, 

mást hoz. Ehhez minden akadályt el 

kell távolítani! Mindezt saját szolgálóinak 

közreműködésével! Ez Advent üzenete! 

Ezért fontos ez a kiáltás, ez áll a sürgés-

forgás, a felgyorsult tevékenység mögött! 

Így a mi készülődésünk lényege: 

hogy a mi közösségünk minden 

tagja, a mi szentjeink, akik őt követik, 

végleges listájukat a Presbitérium elé, a 

2012. január 1-vel hivatalba lépő tisztség-

viselők személyével kapcsolatban. A 

javaslat elfogadása után Istentisztelet 

keretében a jelöltek be is mutatkoztak a 

gyülekezet tagjainak. Külön öröm, hogy 

szeptember 15-én ismét elkezdte a 

munkát az újjáalakult Nőszövetség, akik 

szolgálatára nagy reménységgel 

tekinthetünk. Szeptember 25-én, hálaadó 

Istentisztelet keretében köszöntük meg 

az Örökkévaló Istennek, hogy ebben az 

esztendőben megvalósult a lelkészlakás 

teljes belső felújítása. Ekkor kereszteltük 

meg a gyülekezet legkisebb tagját, a 

lelkész házaspár harmadik gyermekét: 

Eszter Juliannát. November 6-án az 

Istentiszteletünk után a Választói Közgyűlés 

érvényesen és eredményesen, egyben 

egyhangúlag megválasztotta a következő 

hat évre a gyülekezet tisztségviselőit. 

Tekintettel arra, hogy az ezt követő 

tizenöt napban e választás ellen 

panasz, fellebbezés nem érkezett, az 

eredmény november 21-én jogerőre 

emelkedett. Így a 2012. január 1-vel 

hivatalba lépő presbiterek, pót-

presbiterek, és gondnok a november 27-i 

Istentisztelet keretében, ünnepélyesen 

letették az esküt. Az Örökkévaló áldja 

meg őket, szeretteiket gazdagon, hogy 

szolgálatukat maradéktalanul, esküjükhöz 

híven betölthessék. Így érkezett el Advent, 

annak sokféle gyülekezeti és világi 

alkalmával együtt. Ide is, és a karácsonyi, 

óévzáró istentiszteletekre is szeretettel 

hívom és várom gyülekezetünk minden 

tagját, egyben kívánok minden 

testvéremnek  Istentől áldott ünnepeket. 

Soroksár-Újtelepen történt: 

A vasárnap délelőtti felnőtt- és 

gyermek istentiszteleteinken, a hétközi 

bibliaóráinkon, a havi rendszerességgel 

tartott családi istentiszteleteinken és 

egyéb gyülekezeti alkalmainkon Jézus 

Krisztus csodálatos személyével és 

megváltói munkájával foglalkozunk, de 

a templomépítés, és a gyülekezet 

építés is kiemelt jelentőségű volt. Az év 

során nálunk járt vendégek jelentősen 

hozzájárultak hitünk növekedéséhez 

(Győri János Sámuel lelkész két napos 

evangelizációja), valamint új templomunk 

épüléséhez (így az Opera est fellépő 

művészei énekükkel, Duray Miklós író, 

és Balczó András öttusa olimpiai bajnok 

előadásával, vagy Mága Zoltán virtuóz 

hegedűművész  nagysikerű koncertjével. 

Idén is vendégünk volt a VISZ „Öt 

napos klub” rendezvénye, miként 

többször focizhattak az „apák és fiúk”, 

és kerékpártúrát is szerveztünk. A nyári 

napközis táborunk jó kezdeményezésnek 

bizonyult. Részt vettünk a Nemzeti 

Összefogás Napja rendezvényen, az 

erzsébeti ökumenikus imahéten, és 

advent kezdetén kézműves vásárt 

tartottunk gyermekeink munkáiból. 

Urunknak november 13-án, hálaadó 

istentisztelet alkalmával köszöntük meg 

megtartó kegyelmét, és az új templom 

alapozási munkái befejezését. 

 

Egyedül.Istené.a.dicsőség! 

 

Kiss Péter lelkipásztor,  

Péterffy György beosztott lelké. 

 

Soroksár-Újtelepen történt: 

Kiss Péter lelkipásztor 

Péterffy György beosztott lelkész 
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Kedves_Testvéreim! 

 

Egy-egy esztendő vége nem csupán az 

Advent Ünnepe, és a Karácsonyra való 

emlékezés miatt ad sok örömet minden 

keresztyénnek, hanem arra is lehetőséget 

kínál, hogy visszatekintsünk a mögöttünk 

hagyott esztendő sokféle eseményére 

hálát adva Istenünknek, hogy megőrizte, 

vezette népét a 2011-es esztendőben 

is. Csak ha felsoroljuk is, mennyi 

mindenen vezette keresztül a soroksári 

reformátusokat, méltó hogy szüntelenül 

áldjuk Mennyei Édesatyánk szent 

nevét.  

 

Soroksáron_történt: 

Legfontosabb teendőnk, nagytiszteletű 

Kádár István Csongor lelkészünk 2011. 

november elsejei nyugdíjba vonulását 

követően, hogy felkészüljünk az új 

lelkipásztor megválasztására, fogadására. 

Ezért is kezdtük el, és az év első 

hónapjaiban be is fejeztük a parókia 

teljes felújítását. E teendőket 

nagytiszteletű Takaró Tamás lelkész, 

tb. esperes vezetésével végeztük, aki 

az átmeneti időszakban volt megbízott 

lelkipásztorunk. Sok presbiteri ülés, 

szüntelen imádkozás eredményeként, a 

törvények maximális betartása mellett 

sikerült felkészülnünk a választás nagy 

feladatára. Több lelkészt hívott meg a 

gyülekezet bemutatkozó szolgálatra, de a 

presbiterek közül is többen, több 

alkalommal utaztak el „lelkipásztor 

nézőbe”. Végül megszületett a nagy 

elhatározás: a gyülekezet először 

meghívta, egyedüli jelöltként támogatta, 

majd 2011. április 17-én, Virágvasárnapon 

az Egyházközség Választói Közgyűlése 

egyhangú szavazattal megválasztotta Kiss 

Pétert a gyülekezet lelkipásztorának!  

Június 13-án már Ő szolgált a Pünkösd 

hétfői istentiszteleten, s áldotta meg a 

konfirmált fiatalokat, akikkel szinte 

azonnal egy csendes hétvégére, Dömsödre 

utazott.  A lelkészcsalád három gyermekkel 

június 20-án költözött be a felújított 

parókiára. Hatalmas örömünkké lett, 

hogy már június végétől elindulhattak a 

gyermekfoglalkozások, párhuzamosan 

a felnőtt istentisztelettel. A most már 

Kiss Péter vezette Presbitérium első 

döntéseivel egyháztörténelmet írt a 

gyülekezetünkben, hiszen a július 28-án 

tartott gyűlésen név szerinti szavazás 

után, 23/2011. számú határozatával, 

egyhangú döntéssel kimondta a soroksári 

és az újtelepi egyházrészek önállóságát, 

ezzel egy új missziói egyházközség 

születésének örömhírét Budapesten. 

Július hónapban a „Háló” elnevezésű 

közbiztonsági tanácskozáson jelezte 

először lelkipásztorunk a kerület 

intézményi vezetőinek, hogy – kivált 

képen a fiatalság kapcsán - bizalommal 

forduljanak a református egyház felé. 

Augusztusban nagy örömünkre 

elkezdődtek az újtelepi templomépítés 

alapozási munkái, melyet november 

végével sikerült is lezárni. Augusztus 

20-án ökumenikus szertartás keretében 

adtunk hálát az ez évi új kenyéréért. A 

közösség nagy ünnepe volt ez a 

rendezvény, ahol hála legyen Istennek, 

az Ő szava is megszólalt. Szeptember 

11-én tették le esküjüket a Jelölő-, és 

Választási Bizottság tagjai, hogy aztán 

megkezdjék a közös munkát, melynek 

végén, október 20-án előterjesztették 

együttes közreműködésével a szavát 

hirdetik, el kell távolítani az Isten 

Fiának érkezését gátló mélységeket és 

magasságokat. Ezzel segítsük Jézus 

eljutását_minden_emberhez! 

Ez az építés fontos mozzanata. 

Advent az építés és a készülődés ideje!  

 

 

 

 

 

 

 

Az egymásnak feszülő társadalmi 

rétegek csak Istenben képesek egymás 

felé közeledni, másképp nem. Ezt 

akarja az Isten, követőin keresztül, 

munkálni. Építeni kell, hogy Jézus ott 

legyen dicsőn minden emberi szívben, 

minden_emberi_életben. 

Amikor várjuk Jézust, hogy ő 

megszülessen, megjelenjen, a mi 

várásunk készülődés, de egyben 

építés is! Építsük az utat, az élethez, 

hogy ez mindenkihez eljusson, 

másképp: Isten dicsősége, aki Jézus 

Krisztus, aki született. Ezt csak 

aktívan lehet várni! „Boldog az a szolga, 

akit Ura szolgálatban találja” Készítsd te 

is az utat, a saját és másokhoz 

eljutó_Isten_gyermekének_útját.  

Legyen_velünk_az_Úr!  

Dragán_György_lelkész 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepi Istentiszteleti rend: 

Soroksár 

24-én 15,30 Karácsony szentesti IT, 

gyermekeink szolgálatával 

25-én 9,30: Karácsony elsőnapi IT, 

Úrvacsora 

26-án 9,30: Karácsony másodnapi IT, 

Úrvacsora 

Szolgál: Takács Nóra legátus 

31-én 18,00: Óévi hálaadó IT, 

Úrvacsora 

Jan.1-én 9,30: Újévi áldást kérő IT, 

Úrvacsora 

 

 

Ünnepi Istentiszteleti rend: 

Soroksár-Újtelep 

Helye: Soroksár-újtelepi Római 

Katolikus Templom Tanácsterme 

1237 Bp. Szent László u. 149 

25-én 11,00: Karácsony elsőnapi IT, 

Úrvacsora 

26-án 11,00: Karácsony másodnapi IT 

Úrvacsora 

Szolgál: Takács Nóra legátus 

31-én 18,00: Óévbúcsúztató IT,  

Jan.1-én 9,30: Újévi IT,  

 

 

A kántálók egy csoportja 2010-ben 
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2011. június 13-án tettek konfirmációi fogadalmat:  

Banka Gergő,  Bartók Csilla,  Debreczeni Milán,   

Kiss Bence, Simon Attila, Tapalaga Tamara, Zih Botond. 

 

 Házasságkötésükre négy vegyes 

vallású pár kérte Isten áldását:  

2011. június 12-én:  

Mészáros Attila és Takács Melinda  

2011. július 9-én  

 Nagy Árpád László és Tóth Andrea Ildikó 

2011. július 16-án:   

Tompa Gábor és Juhász Heléna     

Mezősi Tamás és Nagy Adrienn, 

Megkereszteltünk négy leány-, 

és három fiúgyermeket:  

2011. július 3-án:  

Buku Reginát és Nagy Kamillát; 

2011, szeptember 18-án: 

 Matolcsi Gergő Mórt és Torma Szilárdot.  

2011. szeptember 25-én:  

Kiss Eszter Juliannát. 

2011. december 18-án 

Jónás Alexandrát és Kiss Benedek Csabát 

 

Akiket elszólított az Úr! 

2011. esztendőben a feltámadás és az örök élet reménységében 

eltemettük 12 férfi-, és 17 nőtestvérünket: 

 

 

 

 

 

 

Isten Szentlelkének vigasztaló kegyelmét kérjük hátramaradott szeretteik életére a 

gyülekezet közösségében! 

 

Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid. Vigasztaljon meg engem szereteted. 

Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek. Ámen (Zsolt 119,75–77). 

 

2011. január 28. Koroknai István, élt 56 évet;  

2011. február 1. Fajta Istvánné, szül. Galambos Lídia élt 83 évet;  

2011. február 11. Radvai Pál élt 56 évet;  

2011. február 11. Antoni Jánosné, szül.Torzsa Irma élt 72 évet;  

2011. február 15. Bodó lmréné, szül. Pusztai Piroska élt 90 évet;  

2011. február 28. Madár András élt 86 évet;  

2011. március 2. Tallós Elemérné, szül. Székely Ilona élt 94 évet;  

2011. március 29. Prodl Sándorné, szül. Bíró Mária élt 85 évet;  

2011. április 1. Domonkos Gézáné, szül. Kispál Ágnes élt 61 évet;  

2011. április 12. Korondi Árpád, élt 61 évet;  

2011. április 15. Földi Ferencné, szül.Tóth Anna élt 76 évet;  

2011. április 27. Orosz Józsefné, szül. Nagy Róza élt 58 évet; 

2011. május 4. Miski Lajosné, szül. Szilasi Aranka élt 47 évet;  

2011. május 6. Dobsi Jánosné, szül. Bölcskei Lídia élt 85 évet;  

2011. május 11. Schüller Béláné, szül. Dombi Irén élt 81 évet;  

2011. május 13. Hegedűs Dezsőné, szül. Sáfi Julianna élt 97 évet  

2011. június 22.  Prodl Sándor élt 79 évet;  

2011. június 29.  Mészáros László, élt 72 évet;  

2011. július 15.  Bíczó Márton élt 90 évet;  

2011. aug. 26.  Hamar Ferencné, szül. Hiripi Erzsébet élt 82 évet;  

2011. aug. 26.Tornai Dezsőné, szül. Zsolnai Rozália élt 73 évet;  
2011. szept. 14.  Szűcs Tibor élt 80 évet;  

2011. szept.14.  Lezsák László élt 51 évet;  

2011. szept. 28. Adamik János élt 72 évet;  

2011. október 11.Baksa Ferencné, szül. Bausz Mária élt 77 évet;  

2011. október 14.  Fazekas Károly, élt 74 évet;  

2011. nov. 4.Gerő Sándorné, szül. Bódis Emma élt 75 évet;  

2011. nov. 5.Muzsikus Béláné, szül. Illó Márta Lívia élt 75 évet;  

 

 

2011. november 8. Nagy Kálmán élt 68 évet;  

 

Beköszöntő! 

Nagy hálával a szívemben teszek eleget a felkérésnek - a reménységünk szerint 

ez után negyedévi rendszerességgel megjelenő gyülekezeti újságunk 

újraindulása alkalmával-, hogy magam is egy írással járuljak hozzá közös 

örömünkhöz: egy új kiadványunk megszületéséhez. Legyen a mi 

gyülekezetünknek, családunknak, népünknek továbbra is megtartó és őriző 

pásztora az Úr Jézus Krisztus! Így kívánok Szeretteim nevében is minden 

keresztyén testvéremnek Istentől gazdagon megáldott ünnep-, és 

hétköznapokat!                Kiss Péter lelkipásztor 

 

 
Egyházközségünk életében két nagyon fontos esemény 

történt a 2011-es évben: új lelkipásztort és új 

presbitériumot_választott_gyülekezetünk! 

Szeretettel köszöntjük itthon nagytiszteletű Kiss Pétert 

lelkipásztorunkat, feleségével és családjával együtt. 

A presbitériumnak Isten áldotta, alázatos, a gyülekezet érdekeit 

szem előtt tartó szolgálatot kívánunk! 

 

 

  Mindeddig megsegített minket az Úr!" (Samuel 1, 7:12) 

 

 

„Te vagy –é az, aki 

eljövendő vala, vagy 

mást várjunk?” 

(Lukács 7.19.) 




