
Az Anna-kör kéthetente találkozik a soroksári református gyülekezet
ifjúsági termében. Már harmadik éve együtt imádkozunk, beszélge-
tünk és egymás terheit hordozzuk. Tavaly novemberben adtunk ma-
gunknak egy kimenõt a városba, amikor a Hummus Bárban beszél-
gettünk, névnapoztunk, szülinapoztunk.

Az idei évben az Adna kávézóra esett a választás.
Úgy gondolom, jól döntöttünk, hiszen rózsás porceláncsészékben

kaptunk teát, akciós fagylaltot és ízletes szendvicset.
Aki késve érkezett, igazoltan volt távol, hiszen gyermekeit fuva-

rozta, vagy a munka után szállt bkv-ra.

Mirõl is beszélgettünk? Gyermeknevelésrõl, hitrõl, mindarról,
ami bennünket érint és foglalkoztat ebben a káoszos világban. A be-
szélgetés alatt a háttérben szólt a Stu33 zenéje, valamint egy pici 
Anna-körös kislány, egyik barátunk kislánya táncra is perdült.

Reméljük lesz folytatása ezeknek a kimenõknek, és akik otthon
maradtak, legközelebb velünk tudnak tartani.

„Egymás terhét hordozzátok: 
és így töltsétek be a Krisztus törvényét” Galata 6, 2.
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Soroksári édesanyák összesen 14 gyermeket hagytak otthon egy péntek este, hogy beszélgessenek, 
teázzanak, fagyizzanak. Tökéletes helynek bizonyult az AdnaCafé, a református egyház újonnan
megnyitott kávézója.

Kedves Testvérek!
Idén õsszel még nem énekeltünk saját
templomunkban, gyülekezetünkben. En-
nek oka az, hogy ezt az idõt felkészüléssel
töltöttük az adventi-karácsonyi idõszakra.
Emellett idõnket az is lekötötte, hogy
végre egy év kihagyás után ismét részt ve-
hessünk a Budapest- Déli Egyházmegye
Kórustalálkozóján. Ez azért is különös
öröm számunkra, mert tavaly – fõleg
egészségi okok miatt – ebben az idõszak-
ban nem voltunk olyan létszámban, mely-
lyel biztonsággal lehetett volna vállalni a

szolgálatot. A kórustalálkozó a cikk meg-
írását követõ napon, november 29-én kerül
megrendezésre a Budapest-Nagyvárad téri
református templomban. Így arról majd
következõ lapszámunkban számolunk be.

Az Adventi idõszakban az adventi ko-
szorú ökumenikus gyertyagyújtásakor
éneklünk a katolikus templom elõtt.

Karácsonykor pedig december 25-én,
ünnep elsõ napján szolgálunk gyülekeze-
tünkben az ünnepi istentisztelet alkalmá-
val. Ekkor két új éneket is hallhatnak a
kedves Testvérek.

Mindenkinek hitbéli, szeretetteljes vá-
rakozást, készülõ-
dést kívánunk
erre az idõ-
szakra!
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