
2015. december 12. szombat, 17: 30
óra. Adventi gyertyagyújtás és az
Osváth Viktor kórus szolgálata a
Hõsök terén.

2015. december 19. szombat, 16 óra:
Páneurópa Általános Iskola 
hagyományos karácsonyi mûsora
templomunkban.

2015. december 24. csütörtök, 15 óra:
Istentisztelet és hittanosaink 
karácsonyi mûsora.

2015. december 25. péntek, 9: 30 óra:
Karácsony I. napi Istentisztelet és
Úrvacsoraosztás.

2015. december 26. szombat, 9: 30 óra: 
Karácsony II. napi Istentisztelet és 

Úrvacsoraosztás.

2015. december 31. csütörtök, 18 óra:
Óévi hálaadó Istentisztelet.

2016. január 1. péntek, 9: 30 óra: 
Újévi áldást-kérõ Istentisztelet és 
Úrvacsoraosztás.

CSENGÕSZÓ

A Budapest- Soroksári Református
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A fotókat Szabó László 
készítette. 

Kiadványunk évente négy alkalommal
jelenik meg.

Lelkipásztoraink a tanév kezdetétõl mintegy 100 hittanosnak juttatták
el gyülekezetünk meghívását. 1/4 9 körül érkezett az elsõ gyermek. 
A 9 órai kezdésre 17 gyermek és 13 felnõtt jelent meg. Kiss Péter
köszöntötte nagy szeretettel azokat, akik a rossz idõ ellenére elfogad-
ták a meghívást, majd lelkipásztorunk ismertette a napi programot is.
A reggeli áhítatot imádsággal, énekléssel kezdtük Kiss Katalin lelki-
pásztor vezetésével és gitár kíséretével. (Ének: „Menjetek be kapuin
hálaadással”). Kérdéseket tett fel a gyerekeknek (Mit jelent a hála-
adás szó ? Köszönet, szeretet, - szóltak a válaszok. Mi a tornác?), és
felolvasta a 100. zsoltárt.

Majd kötetlen beszélgetés következett Bese Ferenc irányításá-
val: „Mit jelent Neked Jézus”? címmel. Válaszok: Mindent! A Világ
Ura! Milyen számotokra Isten? Bölcs, szeretõ, olyan, mint egy gon-
doskodó szülõ. Honnan tudjuk, hogy szeret? Mert egyszülött Fiát ad-
ta értünk! Mikor szoktatok imádkozni (a templomon, az esti és a reg-
geli imán kívül), és miért? Segítségért, jólétért, szép ruháért, segítsen
a dolgozatírásnál.

Énekkel zártuk a beszélgetést. A rossz idõ miatt a foci és a többi
kinti program elmaradt, de volt a teremben csocsó-asztal a fiúk-
nak. Mindenki részt vehetett kézmûves foglalkozáson, ahol volt
hajtogatás (repülõ, virág), minta alapján levelek, gyümölcsök kör-
berajzolása, kivágása, papírtányérra ragasztása, gyöngyfûzés. Jött
az alkalomra egy kedves arcfestõ hölgy, minden gyerek átváltozott
cicává, kutyává, csontvázzá stb. Még egy felnõtt is vállalkozott 
arcfestésre. A foglakozás után tartalmas ebéd várt mindenkit Bese
Ferenc testvérünk és családja jóvoltából. Milánói makaróni, és
Bodnár Sándor testvérünk utánozhatatlan mézes süteménye tette
még teljesebbé a társaság jókedvét. Ebéd után a templomban ének-
lés következett.

Kiss Péter lelkipásztor röviden összefoglalta a reggel elhangzott
zsoltár üzenetét és Bese Ferenc beszélgetésébõl tanultakat. A záró-
áhítat alapigéjét két helyrõl vette: Máté evangéliuma 16. részébõl,

Péter vallástételébõl, és Jézus szavából a János evangéliuma 14. rész,
16. versébõl: „Én vagyok az út az igazság és az élet.” Végül az Úrtól
tanult imádsággal fejeztük be a napi programot.

Legyen áldott az Örökkévaló, hogy összegyûjtött minket, és azért,
mert oly sok segítõ kezet adott, hogy Péterrel együtt a Szentlélek ál-
tal jobban higgyük, amit persze már tudunk: „Te vagy a Krisztus, az
élõ Istennek Fia!”                                                           Bálint Éva

„Te vagy a Krisztus!”
2015. szeptember 26-án szombaton családi hitta-
nos-csendes nap volt a Soroksári Református gyü-
lekezetben. 

Adventi rendezvények és karácsonyi ünnepi
Istentiszteletek rendje:


