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Gyülekezetünk parókiájának homlokzati képe 
 

„...Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben!” Márk 12, 11. 
A Kistarcsai Református 

Egyházközség parókiájának bőví
tése és felújítása Magyarország 
Kormányának pályázati támoga
tásából, továbbá a Dunamelléki  

Református Egyházkerület, az 
Északpesti Református Egyház
megye és gyülekezetünk hívei ado
mányából történik 50 542 010Ft 
összegben (folytatás a 3. oldalon). 

Tisztelettel kérjük a Testvérek adományát az építkezésre és az 
egyházfenntartásra 

Aki teheti rendkívüli adományával is támogassa gyülekezetünket! Ezért 
ebben az évben két csekket küldünk ki. Kérjük, hogy az egyiken az 
egyházfenntartásra szánt, az „építkezés” feliratún pedig a parókia építésre 
szánt adományukat küldjék el (folytatás a 3. lapon.). 

Beszámoló a parókiabővítésről és felújításról 
(Folytatás az 1. oldalról.)  

A parókia rekonstrukció kivitelezője a Doro Bau Ingatlan Kft.  
Várható befejezés: 2020. december 1. 

Épületünk 2020ban tetőtől a földalattig teljesen megújul. Korábban 
a lelkészi irodába közvetlenül az udvarról kellett belépni. Nem volt hely 
leülni  a várakozók számára, legfeljebb az udvaron sétálgathattak. Most az 
építkezés keretében egy belépő és egy mosdó is helyet kapott. 
Mivel általában a református lelkészek nagycsaládosak, a közös nappali
étkezőn kívül egy szülői, egy leány és egy fiú hálószoba is létesült. A lakás 
korábbi adottságai átgondolásra kerültek, és a mai korszerű igényekhez 
igazítottuk. 

Bár a kivitelezés egyösszegű, de máris látszik, hogy bizonyos 
tételek kimaradtak, bár a megvalósításuk szükséges, mert ha most nem 
készítjük el, később csak bontás árán lesz megvalósítható. Néhány tétel 
pedig kimaradt a tervekből. Ezek közös összege több mint 1,7 millió forint. 
Más munkálatok pedig egyáltalán nem lettek bevéve a pályázatba. Ilyen 
például a bejárati járda készítése a kaputól, villanyóra bővítés, stb. Ezért 
ebben az esztendőben külön adakozást kérünk a Testvérektől az építkezés 
javára. Szeretettel kérjük a Testvérek nagylelkű adakozását. 

Tisztelettel kérjük a Testvérek adományát az építkezésre és az 
egyházfenntartásra 

(Folytatás az 1. oldalról.)  
Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti támogassa rendkívüli 

adományával az építkezést is az egyházfenntartáson kívül! Ezért ebben 
az évben két csekket helyeztünk el a levélben. Az egyiken kérjük, hogy 
az egyházfenntartást adományozzák a Testvérek, az „építkezés” 
feliratú másikon pedig a parókia építésére szántat. Természetesen az 
egyházfenntartói járulékot és az adományt át is utalhatják a 11742324
20008914 bankszámlaszámunkra, és személyesen is befizethetik a 
lelkészi hivatalban. Ebben az esztendőben azért is kérjük az adakozást, 
mivel a koronavírus miatt személyesen nem lehetett az istentiszteleten részt 
venni, csak online közvetítettük az üres templomból. Így a perselypénzek is 
jelentősen csökkentek, miközben a kiadásaink megmaradtak.  

Nagyon szépen köszönjük mindazon Testvéreinknek, akik átutalás
sal elküldték perselypénzre szánt adományukat. De így is jelentősen 
csökkent a perselypénzek összege. 

„...Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben!” Márk 12, 11.
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Beszámoló a parókiabővítésről és felújításról
(Folytatás az 1. oldalról.) 

A parókia rekonstrukció kivitelezője a Doro Bau Ingatlan Kft.  
Várható befejezés: 2020. december 1.

Épületünk 2020-ban tetőtől a földalattig teljesen megújul. Korábban a lel
készi irodába közvetlenül az udvarról kellett belépni. Nem volt hely leülni  a 
várakozók számára, legfeljebb az udvaron sétálgathattak.  Most az építkezés 
keretében egy belépő és egy mosdó is helyet kapott.
Mivel általában a református lelkészek nagycsaládosak, a közös nappali 
étkezőn kívül egy szülői, egy leány és egy fiú hálószoba is létesült. A la
kás korábbi adottságai átgondolásra kerültek, és a mai korszerű igényekhez  
igazítottuk.

Bár a kivitelezés egyösszegű, de máris látszik, hogy bizonyos tételek ki
maradtak, bár a megvalósításuk szükséges, mert ha most nem készítjük el, 
később csak bontás árán lesz megvalósítható. Néhány tétel pedig kimaradt a 
tervekből. Ezek közös összege több mint 1,7 millió forint. Más munkálatok 
pedig egyáltalán nem lettek bevéve a pályázatba. Ilyen például a bejárati 
járda készítése a kaputól, villanyóra bővítés, stb. Ezért ebben az esztendőben 
külön adakozást kérünk a Testvérektől az építkezés javára. 
Szeretettel kérjük a Testvérek nagylelkű adakozását.

Tisztelettel kérjük a Testvérek adományát az építkezésre és az  
egyházfenntartásra

(Folytatás az 1. oldalról.) 
Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti támogassa rendkívüli adományá

val az építkezést is az egyházfenntartáson kívül! Ezért ebben az évben 
két csekket helyeztünk el a levélben. Az egyiken kérjük, hogy az egyház
fenntartást adományozzák a Testvérek, az „építkezés” feliratú másikon 
pedig a parókia építésére szántat. Természetesen az egyházfenntartói 
járulékot és az adományt át is utalhatják a 1174232420008914 bank
számlaszámunkra, és személyesen is befizethetik a lelkészi hivatalban. 
Ebben az esztendőben azért is kérjük az adakozást, mivel a koronavírus mi
att személyesen nem lehetett az istentiszteleten részt venni, csak online köz
vetítettük az üres templomból. Így a perselypénzek is jelentősen csökkentek, 
miközben a kiadásaink megmaradtak. 

Nagyon szépen köszönjük mindazon Testvéreinknek, akik átutalással el
küldték perselypénzre szánt adományukat. De így is jelentősen csökkent a 
perselypénzek összege.



Bár ebben az esztendőben jelentős pályázati támogatást kaptunk, de csak 
az építkezésre. A működésre nem kapunk semmi állami támogatást, így az 
egyházközségünk csak a hívek adományából él és működik. Ebből fizeti a 
presbitérium a lelkész fizetését és közüzemi díjakat, egyéb közterheket. 

Nagyon szépen köszönjük Kistarcsa Város Önkormányzatának, hogy az 
idei évben is 400 000 forinttal támogatta gyülekezetünket. 
 Nagy Ferenc gondnok   Riskó János lelkész

A meglévő épület történetét
így jegyezte le Kovács Zoltán hajdani lelkipásztor: „Csodálatosképpen már 
1939-ben kaptam indíttatást arra, hogy kezdjek gyűjtésbe. Az ez évben meg
induló háború, nem jelentett akadályt… A következő esztendőben a presbité
rium és a közgyűlés is megadta hivatalos hozzájárulását a régi ház eladásához, 
s ekkorra sikerült az építési anyag egy részét beszerezni. A munkát részle
tekben kiadtuk az egyes szakmunkásoknak, s az év végére már sikerült tető 
alá hozni az új paplakot. A konventtől kérelmezett kölcsön …. terhére felvett 
magánkölcsönöket …. tudjuk visszafizetni. … 1941 áprilisában beköltöztünk, 
s ez év novemberében hálaadó istentisztelet keretében felavattuk a villaszerű
en tervezett s szerény lehetőségünk figyelembevételével, de az egészség és az 
otthonosság követelményeinek megfelelően felépített lelkészlakást. 

1942 évben Kovács Imre buzgó egyháztagunk végrendeletileg az egy
házra hagyta a kerepesi házát, s így Egyházunk az értékesítés révén vissza
fizethette a konventi kölcsönt s a gödöllői egyháznál fennálló kölcsönét.”                         
 Kovács Zoltán hajdani lelkészünk írása

2002. novemberében írtuk
„A lelkészlakás felújítása

Istennek adunk hálát, hogy elvégezhettük a Széchenyiterv pályázat kere
tében a lelkészlakás felújításának második ütemét. Az első ütem két eszten
dővel ezelőtt még akkor készült el, amikor Koczó Pál lelkész vezette a gyü
lekezetet. Amire akkor nem volt pénz, azon feladatok közül valósíthattunk 
most meg néhányat. Kicseréltük a teljesen tönkrement szennyvízcsatornát 
mind a házban, mind a kertben elvezető szakaszban. A pincelépcsőt felújítot
tuk. A teljes tetőn kicseréltük a lécezést, sor került a cserepek és a bádogozás 
átrakására. Az épület összes redőnye működésképtelen volt, teljesen felújít
tattuk őket. A lakáson belül a lengő elektromos vezetékeket a falba helyez
tük. A konyhában felújítottuk a nem működő vízlefolyót, felújításra került a 
melegvízellátás. Új kazánt kellett venni a teljesen tönkrement régi helyett, 



valamint új vízmelegítőt. Bélelni kellett a kéményeket. A félszoba felújítására 
a korábbi években nem került sor. Mivel alatta egy régi szennyvízvezeték 
haladt, ennek kiiktatásával ez is megtörtént. Az épület körül a vízelvezetést 
megoldottuk, úgy, hogy kavicsággyal biztosítottuk a pince szigetelését. Az 
iroda és az előszoba közé ajtót helyeztünk el, ami által az iroda most már a 
lelkészlakásból úgy is elérhető, hogy nem kell átmenni a hálószobán.
Mindehhez a 2.575.883 Ft-os fedezetet a következőképpen biztosítottuk...”

A cikk 2002-be a gyülekezet két akkori vezetőjének: Riskó János lelkész
nek és Békési János gondnoknak a beszámoló írása volt.

Hogyan zajlott az istentisztelet a koronavírus járvány idején?
Istennek legyen hála, hogy a modern technika segítségével a gyülekezetünk 
Facebook oldalán („facebook.com/kistarcsairefgyul”) keresztül közvetí
teni tudtuk az istentiszteleteket. Mindenkit arra kértem, hogy vasárnap az 
istentisztelet időpontjára öltözzön fel ugyanúgy ünnepélyesen, ahogyan az 
istentiszteletre szokott. 10 órakor harangozással elkezdődik az istentisztelet. 
Azt kértük, hogy otthon is énekeljük az énekeket, mondjuk együtt az imád
ságot. Természetesen a beteg, vagy az idős testvérek végig az istentisztelet 
alatt maradjanak ülve. Nagyon furcsa érzés volt, hogy üres templomban kel
lett prédikálni, de ugyanúgy zajlott minden, mint amikor itt ült a gyülekezet. 
Nagyon hiányoztak a kedves arcok. Még minden nem múlt el. Az idősebbek 
félnek eljönni. Remélem, hogy hamarosan visszaáll a régi rend, amikor újra 
tele lesz a templom!

Hogyan zajlottak a bibliaórák a koronavírus járvány idején?
A hittanórákat gyülekezetünk hitoktatója tartotta meg távoktatás kereté

ben. Köszönjük szépen a gyerekekkel való foglalkozását!
A konfirmációi órát szintén távoktatásban tartottam meg konferencia-

beszélgetéssel. Úgy dolgoztuk ki a konfirmációi óra anyagát, ahogyan azt 
tettük a gyülekezeti teremben.

Péntek este 19:30 kor az ifjúsági órát szintén megtartottuk. Nagyon örül
tünk Ratkovics Petra korábbi teológiai hallgatónk többszöri szolgálatának 
Brüsszelből. 

Az érdeklődőknek a bibliaóra anyagát elküldtem e-mailen.
Az evangélizációkon idén is „vendég lelkész szolgálhatott”, igaz, archív 

felvételről a Facebook segítségével. A korszak legjobb igehirdetőjének,  
Dr Joó Sándor hajdani pasaréti lelkipásztornak legjobb prédikációit közvetí
tettük. Nagyhét első felében az Ákán sorozat hangzott el, majd csütörtökön 



a „Sírjatok!”, nagyszombaton a „Júdás” című.
Áldozócsütörtök heti evangélizációnkon is dr. Joó Sándor igehirdetéseit 
hallgathattuk meg a „Gazdag és Lázár” példázatáról.
Nagypénteken és áldozócsütörtökön Riskó János tartotta az ünnepi isten
tiszteletet.

Mindenkinek ajánlom, hogy töltse le  Facebook oldalunkról Joó Sándor 
igehirdetéseit, és hallgassa meg!

A gyermekistentiszteleteket Zoom program segítségével tartottuk meg.

A fertőzés veszély múltával
ne az otthonukban nézzék monitor előtt a Testvérek az istentiszteletet! Ez 
egy nagyon nagy kísértés. Ebbe a csapdába sétáltak be a nyugatit keresz
tyének. Magyarországon csak annyit hallunk, hogy ott üresek a templomok. 
De nem azért, mert nem hallgatják az igét, hanem – ahogy most mi is – ők 
már évtizedek óta interneten keresztül is közvetítik az istentiszteletet, és 
az otthonaikban a gyülekezeti tagok szépen felöltözve, öltönyben, cipőben 
hallgatják. Tehát megadják a tiszteletet az igének. 
Közben azt mondják magukban, miért kellene elmenni a templomba hiszen 
a első keresztyének is „házanként törték meg a kenyeret,...”

Az internetes istentisztelet közvetítés egy új eszköz, hogy elérjük azokat, 
akik nem tudnak eljönni a templomba. De ha vége lesz ennek az ideiglenes 
időszaknak, akkor vissza kell állítanunk azt a rendet, hogy jöjjenek el a test
vérek, hallgassák az igét! Meg vagyok róla győződve, hogy hiába nézi valaki 
otthon a tévén  vagy  a számítógépen  az istentiszteletet, nem ugyanúgy éli 
át. Ha szükséghelyzetben vagyunk, akkor ez is több a semminél, de az átélés 
nem ugyanaz. Ha elmúlik a szükséghelyzet, akkor  vissza kell térni az eredeti  
állapothoz, a gyülekezet közösségéhez, ahol egymás hite által felbuzdulva 
egymást erősítjük Krisztus követésében, így gyakoroljuk a testvériséget és 
a közösséget!

Trianon 100. évfordulóján,
június 4én, csütörtökön este 6 órakor a hajdani országcsonkításra és  

elszenvedőire emlékeztünk az összetartozás jegyében. Emlékeztünk és 
imádkoztunk. Istentiszteletünket és ünnepségünket a Kistarcsai Református  

Templomban tartottuk meg. 

Újságunk közepén régi, színes oldalakat láthatunk, amelyeket egy korábbi 
újságunk számára készítettünk.



Konfirmáció
Hat esztendővel ezelőtt egy szép hagyomány alakult ki gyülekezetünk

ben, hogy a konfirmandusok személyes bizonyságtételüket is elmondják  
egyegy ige alapján. Megható meghallgatni ezeket a felkészülés korábbi he
tei alatt megtusakodott gondolatokat. Ez a hagyomány azóta már egészen 
természetessé vált gyülekezetünkben.

Ebben az esztendőben szintén valami új kezdődött el. Fiataljainkkal való 
beszélgetés közben megfogalmazódott, hogy idéntől vegyék a konfirmandu
sok az áldást letérdelve az úrasztalánál az Isten iránti alázatuk jeleként.

Három konfirmandusunk bizonyságtétele

„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hason
lók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek lát
szanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle 
tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az embe
rek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvény
szegéssel.” (Máté evangéliuma 23,2728.)

Nem akarok képmutató lenni! Már többször is éreztem magamat képmu
tatónak, amikor úgy gondoltam, hogy én nagy Keresztyén vagyok. „Min
den este imádkozom, néha eljárok templomba, ez bőven elég.” – gondoltam 
magamban. Ez viszont nem volt igaz. Nem imádkoztam gyakran, ha el is 
jártam a templomba, nem az Úrra koncentráltam, mégis mindenkinek azt 
mutattam, hogy én hűséges vagyok Istenhez. Pont emiatt gondolkodtam 
mostanában azon, hogy én képmutató keresztyén voltam. Emiatt választot
tam ezt az igét. Mind tudjuk, hogy az egyik legnagyobb bűn, ha valaki nem 
hisz Istenben. A képmutatás is egy bűn. Ha valaki képmutató keresztyén, 
akkor az azt is jelenti, hogy egyáltalán nem keresztyén, távol él Istentől. 
Keresztyénnek vallottam magam, de nem voltam az. Képmutató voltam. 
Hittem Istenben, egy nagyobb, felsőbbrendű erőben, de nem gyakoroltam 
rendszeresen a hitem. Nem imádkoztam, nem gyakran jártam templomba, 
ritkán figyeltem Istenre, és emiatt nem is kaptam tőle erőt. Pedig, ha gyako
roljuk hitünket, kaphatunk tőle erőt. Isten még arra is erőt adott számtalan 
embernek, hogy a börtönben térjen meg. Hálát kell neki adnom, adnunk, és 
nem tehetem meg, hogy csak mások szemében vagyok keresztyén, hiszen 
a legfontosabb, hogy Isten szemében legyek hűséges hozzá. Jézus meghalt 
értem a Kereszten. Szenvedett értem. Mindent megtett értem és értünk. Én 
annyira nem vagyok képes, hogy az ő szemében is hűséges legyek? Minden 
miatt, amit értem tett, meg kell tennem, hogy hálából a szívemet adjam neki 



cserébe. Ez a minimum, amit már meg is tehetek, hogy tényleg imádkozom, 
és gyakorlom a hitem. Hiszen, ha képmutató vagyok, akkor csak a felszínt 
adományozom Istennek. A szívemet nem. Emiatt szeretnék konfirmálni, 
hogy végre bizonyságot tegyek a hitemről, és ne legyek többé képmutató 
keresztyén, hanem végre Isten hű szolgájává váljak. KB

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
(Jn. 3,16.)

Én azért is választottam ezt az igét, mert ez megmutatja Isten végtelen 
szeretettét és jóságát irántunk emberek iránt. Még akkor is megtapasztaljuk 
az Ő szeretetét, ha teljes kilátástalanságban vagyunk, akkor is tudjuk, hogy 
Isten nem hagy el minket és az üdvösségünket akarja bármi is történjen.

Azért is szeretnék konfirmálni, hogy beteljesedjen az az ígéret, amit ke
resztelésem alkalmából szüleim és keresztszüleim tettek. Ne csak Isten te
gyen lépéseket felém, hanem én is eleget tegyek az ő akaratának. Ő általa 
kijelölt úton tudjak járni, neki legyek kedves, és egész életemet neki adhas
sam. Jézus Krisztus áldozata ne legyen hiába. CsB

,,Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal amitek van, mert 
ő mondta: ,,nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged’’. 
Ezért bizakodva mondjuk: Velem van az úr nem félek, ember 
mit árthat nekem?’’ (Zsidó 13. 6.)

Az ige azt mondja, hogy ne legyek pénzsóvár. Isten azt üzeni: elégedjek 
meg azzal, amit adott, és ne akarjak mindig többet, és többet a mulandó 
dogokból. Az én életemben a pénzsóvárság az, amikor látom, hogy az osz
tálytársaim, barátaim több zsebpénzt kapnak mint én, és ez irigységet kelt 
bennem. Ne legyek irigy és pénzsóvár.

Isten azt mondja: ,,Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged’’.  
Ő vigyáz rám, és gondomat viseli. Az Úr hűséges, és bármilyen rossz ember 
is vagyok, Ő szeret, és megbecsül engem.

Isten elveszi a félelmemet. Ezt a fajta kegyelmet sokszor tapasztaltam 
már vizsgák, megpróbáltatások előtt. Az Úr elveszi az ismeretlentől való 
félelmet, és tudatja, hogy Ő mellettem áll, és fogja a kezem.

Engem is érnek sebek, de Isten begyógyítja azokat. Az Úr vigyáz rám, de 
a bűneim által sok keserűség férkőzik az életembe. A szomorúságot, fájdal
mat szeretettel rendbe hozhatjuk, ha Isten segítségét kérjük.

Azért szeretnék konfirmálni, hogy az úrvacsorával közelebb kerüljek Is
tenhez. Eddig inkább külső szemlélő voltam, most át szeretném élni. KB



Mi is elajándékozhattuk a kibontott ablakokat

„Kedves Presbitérium! Kedves Gyülekezet!
A Magyaralmási Református Egyházközség nevében Isten iránti 

hálaadással köszönjük meg a Kistarcsai Református Egyházközségnek, 
hogy ajándékba adta a hőszigetelt ablakokat, melyeket a magyaralmási 
parókián építettünk be.

A Mezőföldi Református Egyházmegyébe a közelmúltban érkezett ál
lami támogatásból sok felújítás megvalósulhatott egyházmegyénkben, de 
sajnos a magyaralmási gyülekezetnek most nem jutott ebből a támogatás
ból. Ezért is nagy segítség számunkra a Kistarcsai Református Egyház
községtől kapott ajándék.

Nagyon köszönjük, hogy testvéri szeretettel mellettünk állnak szolgá
latunkban, köszönjük nagylelkű adományukat!

Gyülekezetünk nevében életükre és szolgálatukra Megváltó Krisztu
sunk áldását kívánjuk!

Tisztelettel és testvéri szeretettel:
Polgár Tibor lelkipásztor  Kovács Péter gondnok” 

Bár tart az építkezésünk, mégis elkezdődött a missziói év.
Csütörtökönként 18 órakor istentiszteletet tartunk a templomban a bibliaóra 
helyett, egyházi vezetőink kérésére, hogy akik vasárnap nem mernek jönni 
a nagyobb létszám miatt, hétközben jöhessenek.

Ifjúsági csoport élete
Minden pénteken 18 órakor néhány ifjúsági énekkel kezdjük el az ifit. 

Igen nagy örömöm a szépen éneklő ifjúsági csoport. Jó, hogy nem kell un
szolni az éneklést, mert sokaknál szívből jön. A legtöbb csoportnak az a ne
hézsége, hogy senki nem mer megszólalni. Nálunk nem tett a csoport néma
sági fogadalmat. Öröm, hogy mindenkinek van véleménye a bibliai igéhez 
kapcsolódóan, és a legtöbben nem is hallgatják el.
Sajnos a koronavírus a csoportunk életét is akadályozza. Sajnos van, aki 
idősebb családtagjaira tekintettel nem tud eljönni.
A kötött beszélgetés után a legtöbbször elénekeljük azt az éneket, amit 
a korábbi ifivezetőnktől, Ratkovics Petrától tanultunk, majd még egy 
másfél órát maradunk együtt. 



Két nagyon fontos kérés
Imádkozzunk az építkezésért! Kérjük Isten segítségét, hogy hárítson  
el minden akadályt. Kérjük, hogy a nagyon szűkös határidőt tudják  

tartani a kivitelezők. Jézus Krisztusunk óvja meg őket minden  
balesettől

Szeretettel fordulok azokhoz a Testvérekhez, akik eljárnak iskolába, 
dolgozni, vásárolni, Budapestre, hogy jöjjenek el az istentiszteletre is!

Akik nem járnak el otthonról a járvány miatt, azokat nem szeretném 
erőszakosan hívni. De akik más ügyben amúgy is eljárnak otthonról, azo
kat nagyon kérem, hogy vasárnap keljenek fel korábban, jöjjenek el az is
tentiszteletre! Támogassák a missziót a jelenlétükkel, ami nagyon fontos, 
és hétről hétre táplálják hitüket az ige hallgatása által!

Sajnos a koronavírus második hulláma miatt sokan  ismét nem 
mernek eljönni az istentiszteletre. Ezért kevesebben vagyunk a más 
években megszokottnál. Most csak 75 fő tud a távolságtartás miatt részt 
venni az istentiszteleten. Ha többen jönnek, tehát igény lesz rá, vasárnap 
egy másik istentiszteletet is tartunk, mint tettük a járvány kezdetén.

Református hittan az óvodákban
Mind a három óvodában tartunk református, játékos hittanos foglalko

zást. Kérjük, hogy az óvodában jelentkezzenek azok a szülők, akik eddig 
még nem hallottak róla, de igénylik a református hittant gyermekük számá
ra! Külön örömünk, hogy az idei esztendőben nyílt, nagyon szép Szent Anna 
Római Katolikus Óvodában is megkezdhettük a hitoktatást. A tanévben a 
hitoktatónk neve: Schmidtné Kiss Judith.

Kedves Testvérek!
Szeretnénk áttérni egyre inkább a papír alapú újságról elektronikus, emai
len küldött gyülekezeti hírlevélre, mivel az gyorsabb, aktuálisabb, olcsóbb. 
Így lehetőség lenne gyakoribb megjelentetésre. Lehet, hogy az idősek szá
mára a papír alapú is szükséges. De csak azoknak küldhetünk elektronikusat 
a GDPR miatt, akik azt kérik. Ennek nyomtatványát kérésre elküldjük e-ma
ilen, illetve a honlapunkról is letölthető. Írásban jelezze, aki kéri!

Karonülő gyermekek szülei
is részt vehetnek az istentiszteleten. Ha gyermekük erősen sír, vagy egyéb 
okból szükséges, kimehetnek a gyermekmegőrzőbe, ahol TV-n követhetik a 
prédikációt. Ennek technikai feltételeit sikerült visszaállítani.





Közeledjetek egymáshoz
Házaspári, jegyespári sorozatot indítunk szerdánként 18:30 órától a gyü
lekezeti teremben. Kettős értelmű a cím: Közeledjetek Istenhez, közeled
jetek egymáshoz.
A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy otthon olvassák el Szőke Attila  
és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét. Majd a 
csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben sze
replő kérdések megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatá
rozzuk, hogy egy órát tart az alkalom akkor is, ha lenne még beszédtéma. 
Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet. Szeretettel várunk fiatal há
zaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is.

Hirdetések
Minden vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, gyermekisten

tiszteletet, az istentiszteletről kivetítést karonülő gyermekek szülei számára.  
Nagyon kérem a Testvéreket, hogy hozzák el a gyermekeiket!

Csütörtökönként 18 órakor istentiszteletet a templomban.
Az ifjúsági bibliaóra pénteken 18 órakor kezdődik.

A konfirmációra készülők idén három csoport közül választhatnak: 
szerdán 16.30, pénteken 18 óra, szombaton 10 óra.

Hivatali idő
Kistarcsán a Református Lelkészi Hivatalban

(Kistarcsa, Hunyadi u. 17. tel.: 06 30 638 47 37): 
kedden 1618 óráig,

szerdán és csütörtökön 911 óráig, pénteken 1416 óráig.
Természetesen a hivatali idő nem azt jelenti, hogy csak akkor lehet felkeresni 
a lelkészt, hanem azt, hogy azokban az időpontokban igyekszünk mindig ott 
tartózkodni, hogy rendelkezésre álljunk. De hivatali időn kívül is, lehetőleg 
telefonon történt időpont-egyeztetés után, szeretettel várjuk Testvéreinket!

Bankszámlaszámunk:11742324-20008914
Email: kistarcsa@reformatus.hu

Gyülekezetünk honlapja: kistarcsaireformatus.hu,  
(megtalálható úgy is, mint „Kistarcsai Református Egyházközség”)

Hosszabb kihagyás után folytatjuk az istentiszteletek online közvetítését a 
facebook oldalunkon: www.facebook.com/kistarcsairefgyul/

Nagy örömünk, hogy a Szilas TV minden hétfőn közvetíti az istentiszteletünket.


