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Missziói Munkaterv 2012.
Isten türelem és akarat kerül előtérbe a 2012. év vezérigéjében. A missió kapcsán fontos,
hogy ezt a türelmet lehetőségként értelmezzük, és ne éljünk vissza vele a tennivalók halogatásával. A rövidebb (önkényesen átalakított) Ige részlet az Úr akaratát emeli ki: mindenki
megtérjen. Az evangélium hirdetése megtérésre hívó szó is. Nincs kivétel, ez a felhívás mindenkire vonatkozik. Kinek-kinek abból kell az Istenhez térni, amiben van. Van, hogy a teljes
istentelenségből, van, hogy a megszokott vallásgyakorlásból. A mi feladatunk abban áll,
hogy a megtérés szükségességét hirdessük, és az erre vonatkozó ígéreteket felmutassuk.

1. MISSZIÓI

CÉLOK

A 2012. évben a gyülekezet három fő missziói célt tűz maga elé: a kiscsoportok
megerősítése, kiegészítése; a látogatások számának növelése; hagyományos (evangélizáció)
és új formában (Keresztkérdések) folytatott misszió.
A gyülekezet élet működtetése területén továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a felmerülő
feladatoknak legyen felelőse a presbiterek közül. Olyan, aki önállóan és folyamatosan
gondoskodik az adott feladat ellátásosról. Ez a feladatmegosztás most nem a munkatervben,
hanem annak egyik mellékletében kerül meghatározásra. A tervezhetőség segítésére éves
naptár készül a presbiteri bibliaórák, gyűlések, és a presbitereket kiemelten érintő
események tervezett időpontjáról. Az éves naptár a Munkaterv mellélete, a gyülekezet
honlapján érhető el. A gyülekezetépítést a megkezdett és az előző évben is működő
programok többségével folytatjuk. Tovább bővül a kereszteléshez és a megkeresztelt
gyermekekkel való törődés gyakorlata: a megkeresztelt gyermekek családjával egy-egy
gyülekezeti tag igyekszik kapcsolatot tartani.
A működő kiscsoportok mellet a formálódó Nőszövetséget bátorítjuk, a további
szolgálatokra. Reménységünk szerint a házas kör is elindul az év első felében. Nagy kihívás az
ifjúsági csoport elindítása, ehhez több segítőre van szükség.
A gyülekezet tagjainak, a tagságon kívüli keresztelteknek a látogatása nagyobb hangsúlyt
kap. A lelkipásztor látogatása mellett folyamatos (idősek) és alkalomszerű látogatást
(kereszteltek, konfirmációra hívogató) látogatást is folytatunk.
A pünkösdi evangelizáció mellett új, a szekularizált embert a maga helyzetében megszólító
missziói kezdeményezést szeretnénk indítani. A „Keresztkérdések”-et választottuk, amellyel
elsősorban a gyülekezethez már (lazábban) kapcsolódókat akarjuk megszólítani.
A gyermekek között bontanunk kell a vasárnapi istentiszteleti csoportot, s ehhez a
szolgálókat megtalálni.
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2. KÖZÖS

SZOLGÁLAT

–

SZEMÉLYES FELADATOK

2.1 Mindenkire szükség van
Az egyes feladatokba történő bevonással párhuzamosan a küldetéstudat erősítése is fontos.
A kettő nem is elválasztható élesen egymástól. A közösség erősödik, ha többen vállalnak
szolgálatokat. Az erős közösség vonzó, ahol a többség nem a közönséghez tartozik, hanem a
közösség részeként van jelen. A kisebb csoportban, kiránduláson, beszélgetésre is
lehetőséget adó programokon ismeretségek jönnek létre, barátságok szövődnek így erősítve
a közösség „szövetét”.
2.2 A Presbitérium példája is fontos
A presbiterek elsődleges bizonyságtétele a személyes jelenlét. Különösen fontos, hogy a
vasárnapi istentiszteleten való rendszeres részvételen és a havi rendszerességű presbiteri
bibliaórákon túl további alkalmakon is részt vegyenek a gyülekezet életében. Bizonyos
alkalmak hangsúlyosabban kívánják meg a presbiteri jelenléte, mint általában. Ilyen például a
gyülekezeti nap, a gyülekezeti kirándulások, és a reformációi közös istentisztelet,
konfirmációs vizsga. Másokon, amelyek hosszabb sorozatok, legalább egy-két alkalommal,
mint az úrvacsorai előkészítő, vagy evangélizációs istentiszteletek.
2.3 Presbiteri Bibliaóra
A hónap első szerdáján bibliaórát tartunk a presbiterek számára. A bibliaóra 18.00 órakor
kezdődik, és legkésőbb 20.00-kor véget ér. Az első óra az igére figyelés, a második a feladatokra figyelés alkalma. A bibliatanulmányozást kötetlen megbeszélés követi. A beszélgetések
témái előre ismertek, minden alkalom más és más területtel foglalkozik, beszámolunk a történtekről és tervezzük az előttünk levő feladatokat.
A presbitereket kérjük, hogy a református Bibliaolvasó Kalauz szerint naponta olvassák a
Szentírást.
2.4 Presbiteri Csendes Nap
Az évente egy alkalommal – az év első felében - megrendezésre kerülő Presbiteri Csendes
Nap különleges alkalom. Ez a presbiterek és a meghívott aktív gyülekezeti tagok együttes
imanapja. Ezen az alkalmon nem nélkülözhető egyetlen presbiter sem. A közös ima a Gyülekezetért a gyülekezeti tagokért szól. Imádságos lélekkel kell ezen a napon végiggondolni Gyülekezetünk életét, kérni Istent, hogy mutasson nekünk utat, hogy megtaláljuk a következő
időszak feladatait és adjon erőt ezek elvégzéséhez. Egész napos rendezvény.
2.5 Felelősök a feladatokhoz
Lehetőség szerint minden feladathoz állandó felelősöket választunk. Fontos, hogy egy betegség vagy egyéb akadályoztatás esetén helyettes(ek) is elérhető(k) legyen(ek). Köszönjük az
eddigi vállalásokat és várjuk a további jelentkezéseket.
2.6 Presbiteri látogatás
A presbiterek előzetes felkészülés után gyülekezetlátogatást végeznek a lelkipásztor
vezetésével, különös tekintettel a konfirmációs korba lépőkre.
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3. A

GYÜLEKEZETI ÉLET KÖZÉPPONTJA A VASÁRNAPI
ISTENTISZTELET

3.1 Az Istentisztelet
A vasárnapi és az egyéb istentiszteleteket fontos presbiterek segítő jelenléte. Szükséges,
hogy az istentisztelet előtt a templom bejáratánál legyenek a belépőt köszöntő, fogadó
presbiterek. A betérők érezzék, hogy segítséget, útmutatást kaphatnak.
Az év vasárnapjain tartott Istentiszteletek elején a presbiterek és gyülekezeti tagok
közreműködésével - előzetes jelentkezés alapján - református anyaszentegyházunk egyik
hitvallását, a Heidelbergi Kátét olvassuk fel.
Minden hónap első vasárnapján az Istentiszteletet követően, az előző évek bevált gyakorlata
szerint ismerkedni, beszélgetni hívjuk a résztvevőket és teával, kávéval, pogácsával kínáljuk.
Ezt az alkalmat 2006-tól kezdve vezettük be, és Csillaghegyi Kávéháznak neveztük el.
3.2 Az igehirdetés, Úrvacsora, evangélizáció
A vasárnapi és bibliaórai igehirdetések alapvetően a Bibliaolvasó Kalauz ajánlásait követik.
Úrvacsorai alkalom van minden nagy (sátoros) ünnep mindkét napján; evangelizációs hét
záró vasárnapján; böjtfő vasárnap; Nagycsütörtök este, Nagypénteken, új kenyérért, újborért
való hálaadáskor, Advent első vasárnapján és Óévi hálaadáskor. A nagycsütörtöki Úrvacsora
különlegessége, hogy a gyülekezeti teremben, asztalnál ülve zajlik. Az Úrvacsorát (a
kivételektől eltekintve) előkészítő alkalmak előzik meg. Tavasszal, a Pünkösd előtti héten
evangelizációs alkalmakat tartunk. Ekkor Hamar István nyugdíjas református lelkipásztor lesz
az igehirdető. Ősszel, az új borért való hálaadásra készülve lesznek evangelizációs sorozat, ekkor helyi lelkészek szolgálatával.
3.3 Keresztség
A Keresztség sákramentumának kiszolgáltatása a vasárnapi Istentisztelet keretében történik,
megfelelő előkészítést követően. (Különleges és indokolt esetben a bibliaórán.)
A keresztelés előtt egy vasárnap néhány presbiter mutatja be a gyülekezetet a
megkeresztelendő gyermek szüleinek. Itt bemutatkozik az a gyülekezeti tag, aki a családdal a
továbbiakban tartja a kapcsolatot.
A felnőtt keresztségre a felnőtt konfirmációs tanfolyam után kerül sor. A felnőttek
konfirmációs alkalma rendszerint a fiatalokéval van együtt, az eddigi rend szerint.
3.4Vasárnapi Gyermek Istentisztelet, gyermekfoglalkozás
Az Istentisztelettel párhuzamosan zajlik a Gyermek Istentisztelet a gyülekezeti teremben. A
gyerekek szüleikkel közösen kezdik az Istentiszteletet a templomban, a derekas ének alatt
mennek le a gyülekezeti terembe. A Gyermekistentisztelet érdekes, izgalmas, tevékenységet
biztosító alkalom kell, legyen. Hangsúlyos a szemléltetés, és az életkori sajátosságoknak
megfelelő magyarázat. Énekeljenek sokat, a feldolgozás párbeszéd legyen. A Gyermek
Istentisztelet egyszerre a gyermekmisszió területe is, az Istentisztelet melletti említése az
ahhoz való szoros kapcsolatát és a gyülekezeti integráció fontosságát emeli ki. A Gyermek
Istentiszteletet a hittanoktató tartja.
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Fontosnak tartjuk, hogy a vasárnapi Istentisztelet a felnőttek, a gyerekes szülők és a gyermekek részére is vonzó alkalom legyen hitbeli életük megvallására és a gyülekezethez való tartozás kinyilvánítására. Ezért a felnőtt Istentisztelet alatt a gyermek istentiszteleten túl
gyermek foglalkozástatásra biztosítunk lehetőséget a csecsemőkoron túli, de hittanoktatásra még nem érettek részére a konyha melletti gyermek sarokban,
a csecsemővel érkezők részére a csecsemők ellátására és az Istentisztelet TV-n keresztüli figyelemmel kísérésére alkalmas helyet biztosítunk a gyülekezeti terem
szintjén lévő kis szobában.

4. HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ, TÁBOROK
4.1Konfirmáció
A hitoktatást főállású hitoktató végzi a környékbeli iskolákban. A továbbképzés
támogatásával, a beiskolázás szervezésének segítésével és a segédeszközök előteremtésével
támogatni kell munkáját. A lelkipásztor lehetőség szerint meglátogatja a hittanos
csoportokat a tanév folyamán.
A szülőket és a hittanosokat megpróbáljuk bevonni a gyülekezet életébe: Tanévnyitó,
tanévzáró Istentiszteletre és egyéb alkalmakra hívjuk őket, ősszel szülői értekezletet tartunk,
a gyülekezet Hírleveleit eljuttatjuk hozzájuk.
Az iskolai hitoktatással párhuzamosan erősítjük és folyamatosan hirdetjük a gyülekezeti
hittan lehetőségét is.
4.2Konfirmáció
A konfirmációra készülés része a konfirmációi előkészítő alkalmak látogatása, a vasárnapi
Istentiszteleteken való részvétel, számadás az elsajátított ismeretről. Szükségesnek tartjuk,
hogy a konfirmandusok buzdítására és segítésére támogató (patronáló) presbiterek álljanak
mellettük.
Hagyományos Konfirmáció
A leendő konfirmandusokat levélben, ismerősök útján, és személyesen is megkeressük. A
konfirmációs előkészítő két éves. A konfirmációs fogadalomtételt a szülők, és a presbitérium
előtt letett vizsga előzi meg. A konfirmáció a Pünkösd előtti vasárnapi Istentisztelet
keretében történik, az első úrvacsorai alkalom Pünkösd első napja.
Felnőtt konfirmáció és felnőtt keresztség
A felnőtt konfirmáció előkészítő egy év alatt, igény szerint, két csoportban zajlik. A vizsgán a
felnőtt konfirmandusok is részt vesznek. A felnőtt keresztelés és konfirmáció időpontja
megegyezik a gyerek konfirmációjának idejével. Amennyiben a felnőtt csoport ritmusa
eltérne a felkészülés során, akkor későbbi időpontban kerül sor a felnőttek konfirmációjára.
4.3Kirándulások, Ifjúsági Táborok, Játszóházak

-5-

„… az Úr … azt akarja, …hogy mindenki megtérjen” 2Péter 3,9
Missziói Munkaterv 2012. – Budapest Csillaghegyi Református Egyházközség

A hittanosok számára, és a fiataloknak a lehetőségekhez és az érdeklődéshez mérten
kirándulásokat, valamint nyáron magyar és angol nyelvű táborokat szervezünk. A gyülekezet
közös, hasonló jellegű alkalmaira, pedig családjaikkal együtt hívjuk őket.
A magyar nyelvű, egyhetes napközis tábort közvetlenül a tanév végén, az első teljes szünidei
héten tartjuk. Az angol napközis tábort a Szentírás Szövetséggel közösen szervezzük, a velük
egyeztetett időpontban, a nyári szünetben.
Évente több alkalommal (a tervek szerint: adventben egyszer/kétszer, farsangkor, Húsvét
előtt, esetleg szüret idején) a gyermekek és hittanosok számára Játszóházat szervezünk,
ajándékkészítéssel, kézműves tevékenységgel, énekléssel, játékkal.
4.4Gyermekműsorok
A gyerekeket igyekszünk bevonni a gyülekezet életébe úgy is, hogy kisebb-nagyobb
műsorokra hívjuk őket. Ebben a legjelentősebb a szentesti gyermekkarácsony, de ha
segítőkre és lelkesedésre találunk, más alkalmakkor is megszólalhatnának a gyülekezetben:
Anyák napján, táborok végén, vagy akár a gyermekistentisztelet - csoport is bemutatkozhat.

5. KÖZÖSSÉGEK
5.1 Kis közösségek hálózata
A Csillaghegyi Gyülekezet saját életének szervezésénél törekszik a hálózatos működés kialakítására. Kívánatosnak tartja minél több – azonos sorsú, érdeklődésű, korosztályú, családi állapotú, stb. gyülekezeti tagokból – önkéntességi alapon létrejövő és önszerveződő működésű
közösség létrejöttét. E közösségek civil életükből is fakadó belső kohéziója, ugyanakkor imaközösségként való működése elősegítheti egymás hitbeli megerősítését és a gyülekezethez
tartozás érzetének megszilárdulását.
A kis közösségek vonzása lehetőséget ad olyan testvérek hívogatására és bekapcsolására is,
akik eddig a gyülekezeti életen kívül élték életüket. A kis közösségek egymás közti kapcsolata
és a kis közösségek közötti átjárhatóság, reményeink szerint megpezsdíti a gyülekezeti életet, a lelkekben és a lelkekkel való épülést, a civil élet és a hitbeli élet közötti mesterséges fal
leomlását.
2012. évi kezdeményezéseink
A konfirmandus, és a konfirmációi korosztály számára Ifjúsági Bibliaórát/alkalmat
(ifit) tervezünk elindítani.
Felnőtt konfirmáltak találkozóját szervezzük meg az őszi időszakban
Keresztkérdések sorozatot indítunk hétköznap esti időpontban, az első félévben.
Házas kör szervezése indul a gyülekezetbe járó házaspárok számára. Ez havi/kéthavi
rendszerességgel, részben állandó tagokkal működne.
Kisgyermekes édesanyák és gyermekeik számára – igény szerint - Baba-mama kört
tartunk.
5.2 Gyülekezeti Arany Oldal létrehozása
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A Gyülekezet vezetése elő kívánja segíteni a gyülekezeti tagok részére egymás név és lakóhely szerinti megismerését. Ezért létre hozza a Gyülekezeti Arany Oldalakat. Ebbe a névgyűjteménybe azok a gyülekezeti tagok kerülnek bele, akik írásbeli beleegyezésüket adják ahhoz,
hogy elérhetőségük, foglalkozásuk és néhány további adatuk zárt körben történő közreadás
céljából közösségi kiadványban megjelenjen. A Gyülekezeti Arany Oldal a benne szereplők
között kerül szétosztásra.
5.3 Bibliaórák
Csütörtökönként délelőtt 10.00 órától a gyülekezeti teremben gyülekezeti bibliaórát tartunk,
szerdán, a Római lakótelepen magánházaknál van bibliakör. A csütörtöki gyülekezeti
szervezésű, a szerdai gyülekezeti tagok által szervezett és lebonyolított alkalom. A
lelkipásztor lehetőségeihez mérten évente meglátogatja a szerdai csoportot is.
Az Ányos utcában található idősek otthonában minden második hónap első hétfőjén van
bibliaóra, illetve istentisztelet.
Pénteken késő délutáni időpontban tervezzük az „Ifi” bibliaórát tartani.
Pénteken este a „Fiatal felnőttek” bibliaórája van, ahová elsősorban a középiskola utáni, de
még házasság előtti korosztályt várjuk.
5.4 Énekkar
Az énekkar az előzetes egyeztetések szerint, rendszeresen fellép az istentiszteleteken, máskor az éneklést segíti, vezeti. 2012. évben tervbe vettük csereszolgálat végzését a Cegléd –
Felszegi Gyülekezetben.
5.5 Nőszövetség
Szükség van a női szolgálatokra is a gyülekezet életében. Ennek koordinálására nőszövetség a
2011. évi őszi missziói napon meg is alakult. A Nőszövetség elkészíti önálló feladatmeghatározását és saját munkatervét.
5.6 Hímző Kör
Péntekenként Hímző Kör működik délelőtt a gyülekezetben. Szakmai vezetője dr. Sági Lajosné. Felmérés után szeretnénk, akár havi egy alkalommal lehetőséget biztosítani azok számára is, akik szívesen részt vennének ebben a szép programban, de csak munka után tudnának
bekapcsolódni.

6. KÖZÖSSÉGERŐSÍTŐ

ALKALMAK

6.1 Gyülekezeti Nap
A gyülekezeti élet szerves része a Gyülekezeti Nap, évente egy alkalommal, az ősz folyamán.
Erre az alkalomra hívjuk a családokat, gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, minden gyülekezeti tagot. Kiválasztott ige kiscsoportos megbeszélésével indul a nap, majd a felnőttek körében a gyülekezet általános kérdéseiről, múltjáról és jövőjéről esik szó, a fiatalok pedig egyhá-
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zi témájú történeteket ismernek meg, és dolgoznak fel korosztályi csoportokban. Egész napos rendezvény.
6.2 Gyülekezeti Hétvége – „Monoszló”
A gyülekezeti együttlét speciális formája a Gyülekezeti Hétvége, távol Budapesttől, bent lakással, a nyári időszakban Terveink szerint csütörtök estétől vasárnap délig tart. Célja a lelki
feltöltődés, a hitbeli erősödés, a közösség épülése és a pihenés. Családos alkalom.
6.3 Csoportépítő alkalmak
A különböző korosztályok számára csoportépítő alkalmakat szervezünk, természetjárás és
kulturális programokon való részvétel formájában. Ilyenek lehetnek igény szerint:
filmklub különböző korosztályok részére Kalász Tamás vezetésével,
a felnőttek számára az Evangéliumi Színház valamely előadására, illetve a keresztyénséghez kapcsolódó valamely kiállításra, rendezvényre szervezünk csoportokat.
6.4 Gyülekezeti kirándulások
Az előző évek során bevált szervezésű gyülekezeti kirándulásokat folytatjuk évente 2 alkalommal. 2012. évben ezeken kívül látogatást teszünk még a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában is. Tavasszal Dél-Somogyba (Babócsa, Nagyatád, Csurgó, Nagykanizsa), ősszel Szerencsre és Szabolcs földvárába teszünk látogatást.
6.5 Női Világimanap
Az előző évek hagyományait folytatva a március első péntekén szervezett Világimanap helyi
alkalmát továbbra is önállóan szervezzük és bonyolítjuk a Nőszövetség közreműködésével.
6.6 Csillaghegyi Esték
A „Csillaghegyi Esték” programot folytatjuk 2-3 alkalommal, tavasszal és 2-3 alkalommal,
ősszel. Az esték témakörei elsősorban a református vallásunkhoz és egyházhoz, a magyar
történelemhez és kultúrához, valamint a lakókörnyezet aktualitásaihoz kapcsolódnak.
6.7 Új típusú misszió alkalmak
Keresztkérdések sorozat indul a tavaszi időszakban elsősorban a gyülekezettel eddig is
kapcsolatot tartókat megcélozva. Szervezésére és lebonyolítására külön munkatársi csoport
alakul.
A presbitériumi döntés* függvényében bekapcsolódunk az EMO (Evangéliumot Minden
Otthonba) budapesti missziói munkájába. Szervezésére és lebonyolítására itt is külön
munkatársi csoport alakul.
*A presbitérium többsége nem támogatta ezt a kezdeményezést.

6.8 Diakóniai tevékenység
Az idősek, a szükségben szenvedők segítése, az elmaradottak felkarolása érdekében a Gyülekezet Diakóniai Munkacsoportot hoz létre. A megalakítandó Munkacsoport főbb feladatai:
1. Idősek, rászorulók segítése, látogatása legalább évente kétszer.
2. Rendszeres szállítás a vasár- és ünnepnapi alkalmakra.
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3. Váratlan események alkalmából (pl. lakóhely károsodásnál, beázásnál, konkrét fizikai
munka végzésével) segítséget nyújtók csoportja.
4. Diakóniai és szeretetszolgálati intézmények munkával való segítése (Őrbottyán,
Schweitzer Otthon stb.)
5. Kapcsolat kialakítása a MRE Szeretetszolgálatával, közreműködés a Szeretethíd programjában, Petri Péter szervezésével.
6. A diakóniai és szeretetszolgálati tevékenységhez kapcsolódó segédanyagok és tájékoztatók biztosítása.
A Diakónia Munkacsoport felelős összefogója Veres Sándor főgondnok.

7. MÁS

GYÜLEKEZETI ÉS MISSZIÓI ALKALMAK

7.1 Kapcsolat a Békásmegyeri Református Gyülekezettel
Folytatjuk a kialakított kapcsolatot a Békásmegyeri Református Gyülekezettel. Hívogatjuk és
tájékoztatjuk egymást jelentős rendezvényeink alkalmából. A reformáció ünnepét
Békásmegyeri református gyülekezettel közös istentiszteleten tartjuk.
7.2 Kapcsolat református iskolákkal
A kialakult gyakorlatnak megfelelően a budapesti, illetve környékbeli református iskolák diákcsoportjait – megkeresésükre – Istentiszteleten történő szolgálatuk céljából fogadjuk.
7.3 Kapcsolat a Békásmegyer Ó-falui Római Katolikus gyülekezettel
A Békásmegyer Ó-falui Római Katolikus Gyülekezettel kialakított kapcsolatot fenntartjuk és
bővítjük. Ennek keretében közösen tartunk ökomenikus imahetet, igazodva az országosan
kijelölt időpontokhoz. Május utolsó vasárnapján, a Hősök Vasárnapján közös ünnepséget
tartunk. Igyekszünk kialakítani egy őszi közös megemlékezés gyakorlatát, amikor az
1944/1945 évi Délvidéki áldozatokra emlékeznénk.
7.4 Kapcsolat a Békásmegyer Ó-falui Mustármag Iskolával
Keressük a lehetőségét a szorosabb és a jelenleginél szélesebb körű kapcsolat kialakítására a
Békásmegyer Ó-falui Mustármag Iskolával. Első alkalommal a Csengettyű Szakkört tervezzük
meghívni Csillaghegyi Kávéházban történő szolgálatra.
7.5 Együttműködés a Cegléd – Felszegi Református Gyülekezettel
A 2010. évben kialakított együttműködés folytatásaként rendszeres közös gyülekezeti munkát és imaközösséget tervezünk 2011. évben is a Cegléd – Felszegi Gyülekezettel. Idei évre
tervezett alkalom az énekkari csereszolgálat, és egy esetleges presbiteri – munkatársi találkozó szervezése.
7.6 Kapcsolat a Hoogstedei Gyülekezettel
A Hoogstedei Gyülekezettel a kapcsolatot tartósan meg kívánjuk tartani. Folyamatosan figyelünk egymás munkájára és eredményeire a honlapok olvasásával, levelezéssel, személyes
cserelátogatásokkal. Ez utóbbiaknál a szűkebb körű, hitmélyítő alkalmakra helyezzük a hangsúlyt. A jövőben törekszünk a közvetítő nélküli kapcsolatok kialakítására.
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7.7 Gyülekezeti kapcsolatok kezdeményezése a Kárpát medencében
Tervezzük 2–3 magyar gyülekezet meglátogatását, keresvén a testvéri kapcsolatok kialakításának lehetőségét. Tervezett látogatások tavasszal, nyáron és ősszel 1-1 napos alkalmak,
Kárpátalja, Délvidék, Erdély, Felvidék területén. Tervezett látogatási létszám 4-6 fő. Ez a kezdeményezés nem egyetlen év alatt valósul meg.
Lehetőség szerint meghívjuk a Losonc-i református testvéreket lelkipásztorukkal együtt egy
közös csendes napra.
7.8 Óbuda – Csillaghegy Napja
Az előző év sikerein felbuzdulva 2012-ben is megjelenünk a kerület napján, a Csillaghegyi
rendezvényen. Igyekszünk hitvallásunkat és gyülekezetünket a lakóközösségünk számára is
bemutatni. Imádkozunk, hogy jó bizonyságtétel lehessen ez az utcai, ünnepi bemutatkozás.

8. INGATLANOK, ESZKÖZÖK
8.1 Parókia
A parókia néhány sürgős felújítása elkészült az előző év folyamán, illetve folyó év legelején.
Továbbra is vizesedik a templom felőli szoba, és a festés is több esztendei lemaradásban van.
2012-ben fel kell mérni a parókiával kapcsolatos lehetőségeket, és elkészíteni a különböző
tervek költségvetését.
8.2 Templom és környezete
A templom negyedik, szószék fölötti ablaka az év első negyedében elkészül. Ennek a díszes
üvegezése a templom tervezett egységes belsőépítészeti megjelenésével kell, hogy harmonizáljon. Meg kell állapodni e díszítés technikájáról és előkészíteni, majd kivitelezni a döntés
szerinti megvalósítást.
Lehetőséghez mérten a „felső” iroda előtti teret felújítjuk.
8.3 Padok és játszótéri eszközök
Továbbra is célunk kisebb játszótér kialakítása a templom és a parókia közötti területen. Ennek során 2-3 pad és néhány játék kerül beépítésre. Itt a pályázatokon való részvétellel teremthető elő a pénzügyi forrás vagy önkormányzati támogatás kérése is szóba jön.
8.4 Gyülekezeti termek felújításának és berendezésének ügye
Aktuálissá vált néhány kisebb karbantartási munka, elsősorban a lábazat javítása. A kis szoba
vizes külső falának javítása fontos, mert a vasárnapi istentisztelet idején a kis gyerekek fogják
használni. Járólappal látjuk el az olajos előtti teret is.
8.5 Kerítés
A kerítés mázolása elkészült. Amennyiben lesz lehetőség, akkor a legkorrodáltabb részek
további javítását, illetve cseréjét el kell végezni.
8.6 Kert és utcai front rendben tartása, tavaszi és őszi nagytakarítások, lomtalanítások
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Tavasszal és ősszel egy kijelölt napon elvégezzük a szükséges nagytakarítást és felújítást,
javítgatást, összegyűjtjük és elszállítjuk a felhalmozódott lomokat, majd imával, közös
étkezéssel fejezzük be napot.

9.

AZ

INFORMÁCIÓ ÉS KOMM UNIKÁCIÓ

9.1 Általános információkat tartalmazó lap
Ez a tetszetős, egyszerű és áttekinthető lap azt a célt fogja szolgálni, hogy bárki magával
vihesse, aki a gyülekezetben és a templomban megfordul. Az elérhetőségeket és az állandó
alkalmakat tartalmazza. Elsősorban a kívülállók és érdeklődők hívogatására és
tájékoztatására szolgál.
9.2 Havi alkalmak plakáton és szórólapon
A gyülekezet havi programját szórólapokon, plakátokon és a honlapon is megjelenítjük a
megszokott módon.
9.3 Gyülekezeti hír- és/vagy körlevél
Évente több alkalommal „Csillaghegyi Református Hírlevél” névvel tájékoztatót küldünk a
gyülekezet minden tagja számára. A címzettek körét a gyülekezeti tagokon kívül is bővítjük, a
hittanosok, a kereszteltek és házasságot kötöttek felé. Igyekszünk, hogy a körzetünkben a
gyülekezet tagjai egyre inkább részt vegyenek a Hírlevél kihordásában. Folytatjuk a
megkereszteltek köszöntését a születésnapjuk hónapjában, a leendő hittanosokat és
konfirmandusokat is megkeressük, hívogatjuk. A Hívogató eljuttatásához a nagyobb ünnepek
előtt, a posta segítségét is igénybe vesszük azokon a területeken, ahol sok új beköltözőt
feltételezünk. Ilyen például a Forrásliget lakópark és környéke, a hegyvidék területe, és a
Nánási u. újabb épületei.
9.4 Honlap, Internet, elektronikus hírlevél
A parókia portálon található, csillaghegy.parokia.hu a gyülekezet állandó honlapja. Az emailen küldött hírlevelek továbbra is megmaradnak, az facebook közösségi portálon is
megtalálhatók vagyunk.
9.5 Megjelenés a médiában
Továbbra is törekszünk arra, hogy a református és a helyi médiában lehetőség szerint minél
többször találkozhassanak az olvasók eseményeinkről szóló tudósításokkal, alkalmainkra való
hívogatásokkal. Ide tartozik az is, hogy az iskolákban is plakátokon tájékoztatjuk a tanulókat
és szüleiket a lehetőségekről.

Hatályosság
A Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség presbitériuma 2012. február 1-én tartott
gyűlésén ezt a Missziói Munkatervet elfogadta 8/2012. számú határozatával elfogadta.
Budapest-Csillaghegy, 2011. február 1.

Veres Sándor főgondnok

Battyányi Géza lelkipásztor
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Melléklet 1.

RENDSZERES
ÁLLANDÓ

ALKALMAINK

HETI ALKALMAINK

2011.

ÉVBEN

Kedd 15.45 óra
Kedd 18.00 óra

Konfirmáció 1.
Énekkar

Szerda 15.45 óra
Szerda 18.00 óra

Konfirmáció 2.
Bibliakör a római
lakótelepen

Csütörtök 10.00 óra

Bibliaóra és imaközösség

Péntek 9.00 óra
Péntek 17.00 óra
Péntek 18.00 óra
Péntek 19.30 óra

Hímző kör (1. és 3. hét)
Ifi óra**
Felnőtt konfirmáció
Fiatalok bibliaórája

Vasárnap 10.00 óra
Vasárnap 10.00 óra

Istentisztelet
Gyermekistentisztelet

HAVONTA

TARTOTT ALKALMAK

Első vasárnap 11.00 óra
Első szerda 18.00 óra
KÉTHAVONTA

Csillaghegyi Kávéház
Presbiteri bibliaóra

TARTOTT ALKALMAK

A hónap első hétfőjén, 11.00 órától - Istentisztelet az Ányos u-i idősek otthonában
NEGYEDÉVENTE

TARTOTT ALKALMAK

Második szerda 18.00 óra

Presbiteri gyűlés***

** Tervezett alkalom
***Meghívó és hirdetés szerint

A rendszeres és eseti programok időpontjait az Éves Gyülekezeti Naptár tartalmazza,
a változásokról a Havi Programlapok adnak tájékoztatást.
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