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„Ne féljetek, mert íme hirdetek nekÁldott karácsonyi
ünnepeket és boldog
újesztendőt kíván a
presbitérium.

tek nagy örömet, amely az egész
nép öröme lesz. Üdvözítő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a
Dávid városában.” (Lk 2,10-11.)

„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a
csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig,
amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek
volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek
a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és
leborulva imádták őt.”
(Máté 2,9-11)
A napkeleti bölcsek egy csillag vagy csillagegyüttállás jelzésére
mentek Jeruzsálembe. A királyi palotában egy gonosz uralkodóval
találkoztak, aki még a saját fiait is megölette, mert féltette tőlük a trónját.
Ravasz szavakkal Betlehembe küldte őket, hogy keressék meg a gyermeket
és jelentsék neki. Úgy tett, mintha ő is tisztelni szeretné a megígért
Messiást. Az ezt követő eseményekről értesít bennünket a cikk elején
olvasható bibliai szakasz.
Aki
közeledik
Jézushoz
napjainkban,
ugyanazt
fogja
megtapasztalni, mint a napkeleti bölcsek: „nagy öröm” fogja elölteni.
Meg kell tanítani gyermekeinknek, hogy a kis dolgoknak is
tudjanak örülni! Nem kell állandóan valami nagyra várni. De azt is meg

kell érteniük, hogy nem a sok kis boldog pillanatból lesz a nagy öröm,
hanem azt Jézus adja.
A legtöbb gyerek egy kis csokinak jobban örül, mint az egész napi
ételnek, mert a legfontosabb számára a kényeztetés. Ahogyan fejlődik,
hálás azért is, ami nem kényeztetés. Csak sokára ismeri fel, hogy nagyobb
öröm a másik személyes jelenléte, mint amit ad vagy amivel kényeztet.
Csak a gyermek van így ezzel?
Az örömünk csak ideig – óráig függ a körülményeinktől.
Megállapították szakemberek, hogy mindenkinek van egy örömszintje. Ha
megnyeri a lottón a főnyereményt, akkor egy-két évre magasabb lesz ez a
szint, de hamarosan visszaáll az eredetire. Ugyanezt figyelték meg azoknál,
akik megvakultak. A rehabilitációjukat követően visszaállt ez a szintjük.
Hogyan növekedhet az örömszintünk? Ha szüntelen hálásak
vagyunk Istennek minden ajándékáért. Ha megköszönjük jóságát, azt,
hogy gyermekévé fogadott, bűneink ellenére újra és újra megbocsát, akkor
növekszik az örömszintünk. Ha valaki hálás naponként Jézusnak, odáig
juthat el, mint Bonhoeffer szép éneke: „Öröm van nálad, még ha bú, bánat
ér is minket, Jézusunk…”
Jézus nem elvenni akarja örömeinket, sőt már itt a földön
megajándékoz azokkal, a mennyben pedig örökkévaló örömben lesz
részünk. Azért született meg karácsonykor, azért vette fel emberi sorsunkat,
kivéve a bűnt, hogy megváltói halálával a számunkra örök életet szerezzen.
Mindazok megkapják ezt ajándékul, akik hisznek benne és akarata szerint
élnek.
Ez az üdvösség lesz a legnagyobb öröm, amihez hasonlót „szem
nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el
Isten az őt szeretőknek” (1Korinthus 2,9).
Áldott ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak:
Riskó János református lelkész
Úrvacsoraosztás
A járványveszélyt megelőzően az úrvacsora alatt a mosogattuk el a
kicsi kelyheket. A járvány alatt viszont a védekezési előírásokat megtartva
egy hétig vártunk az edények elmosogatásával. Azt kértük, ha valakiről
utólag derül ki, hogy covidos lett, akkor jelezze, és nagyobb fokú
fertőtlenítést fogunk alkalmazni. Hála Istennek ez nem következett be, így
elegendő volt a szokott fertőtlenítés.
A nagyobb létszám miatt kicsiny műanyag kelyheket vettünk, hogy
a hétnapos védekezést meg tudjuk tartani.

Cseri Kálmán : Minek az ünnepe karácsony?
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.” Jn 3,16
„Isten igéje szerint karácsony az Isten irántunk való szeretetének az
ünnepe. Tehát nem a szeretet ünnepe úgy általában, mivelhogy úgy általában szeretet nem létezik. Mert azt olvastuk az igében, hogy maga Isten a
szeretet. És nem lehet még a mi egymás iránti szeretetünk ünnepe sem,
mert amíg Isten szeretete alapjaiban meg nem változtat minket, addig képtelenek vagyunk arra, hogy igazán szeressünk. Karácsony tehát a mindenható, szent Úr Isten irántunk való meg nem érdemelt, felfoghatatlan, mérhetetlenül nagy szeretetének az ünnepe. Annak a szeretetnek az ünnepe,
amely lehajolt abba a mélységbe, ahova mi zuhantunk önhibánkból, amely
szeretet kiemel innen minket, lemossa rólunk azt a sok szennyet, amivel
beszennyeztük magunkat, amely szeretetből Isten új kezdést engedélyez, és
visszaemel magához, ahonnan kiestünk. Így olvastuk ezt az igében: „Abban
lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte
Isten a világba, hogy éljünk általa.” Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ez a szeretet Jézus Krisztus életébe került.”
Választói névjegyzék
A 2022. év folyamán szeretné presbitériumunk pontosítani
gyülekezetünk választói névjegyzékét. A névjegyzékbe azokat a hitüket
gyakorló, konfirmált gyülekezeti tagokat vehetjük be, akik
egyházfenntartói járulékukkal támogatják a gyülekezet fenntartását.
Miért szükséges a választói névjegyzék? Azokat a gyülekezeti
tagokat lehet presbiternek, főgondnoknak megválasztani, aki szerepelnek a
választói névjegyzékben, illetve ők szavazhatnak a következő
lelkészválasztáson. A választói névjegyzék pontosítása érdekében
szeretettel kérjük, hogy a Testvérek töltsék ki a gyülekezeti tagság
adatlapját. Ez szükséges egyrészt a GDPR uniós szabályok miatt, másrészt
a kapcsolattartáshoz szükségünk van mindenki telefonszámára, ímélcímére,
pontos lakcímére.
Mivel a választói névjegyzékbe azokat vehetjük be, akik 2021-ben
befizették adományukat, ezért arra kérjük a Testvéreket, hogy ellenőrizzék,
befizették-e az egyházfenntartói járulékukat ez évben. Idén már nem
fogunk még egy adománykérő levelet kiküldeni.
Sokkal kevesebb banki költséggel jár, ha valaki a templomban,
lelkészi hivatalban fizeti be az adományát.

A „Hogyan szeretsz?” sorozatunkat
vesszük végig minden bibliaórás csoportban, kivéve az ifjúságit. A sorozat
azonos, de természetesen a tartalom egészen más a nyugdíjasok és a
huszonévesek csoportjában. Készülés közben külön odafigyelek a
csoportok érdeklődési körére.
A bibliaórákat az emeleti gyülekezeti teremben tartjuk.
Az idei évben arra fogunk fókuszálni a bibliaórákon: hogyan tudunk
igazán szeretni? Közben a Máté evangéliumát magyarázzuk végig.
Miért maradnak némelyek magukra, vagy a szó szoros értelmében, vagy a
kapcsolaton belül? Hogyan szeretsz? - teszi fel a kérdést Lukács Liza.
Könyvéből csak egy mondatot idézek. „Szeretném megérteni, hogy a
jelenlegi, felnőttkori elakadásaim miben gyökereznek, milyen korábbi
kapcsolati problémák, gyermekkori hiányok állhatnak a hátterükben.”
A gyülekezetben nem a személyes problémák boncolgatása a cél,
hanem a jézusi szeretet gyógyító erejének átélése. Jézus Krisztus a
szeretetünk rehabilitálásának az útját mutatja meg.
Isten abban akar segíteni, hogy szeretni tudó és szeretetet elfogadni
képes emberek legyünk.
Nagyon sokan nem jól szeretnek, ezért a gyermeküket is arra
tanítják, hogy elsősorban az értelem, a teljesítés és a kötelesség a fontos.
Aki megismerte a szeretetet, az lesz képes másokat is áldozatosan,
megértően szeretni, szívével megérinteni a másik szívét. Nem az
érzelgősségre gondolok. Jézusra sem ez volt a jellemző, hanem szeretete
önmaga odaáldozása volt.
Napjainkban minden külső körülmény adott ahhoz, hogy egymást
szeretve boldogan élhessenek a családok, nevelkedjenek fel a gyermekek.
Mi az oka, hogy ez mégis álom marad sokak számára? Hogyan
változtathatunk?
Mindenkit szeretettel hívunk erre a bibliaórás sorozatra akár egyedül, akár
házastársával együtt az ige szavával: „Az Isten szeretet.” 1János 4,6
Ha valaki érdeklődik utána, honlapunkon tájékozódhat a további
részletekről (www://kistarcsaireformatus.hu).
Riskó János
Nyugdíjassá lettek
gyülekezetünk korábbi bibliaórás közösségének a tagjai. Így ők 3 órakor
tartják már a bibliaórát. Ezért egy teljesen új bibliaórás csoportot hoztunk
létre középkorúakból. Bibliaórájukat csütörtökön 18 órától tartjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Online vagy jelenléti istentisztelet
Két alkalommal stadionban vehettem részt egyházi koncerten. Az első
alkalommal bejutottam a stadionba, és nagyon élveztem a műsor
teljességét. A második napon viszont később érkeztem, ezért kivetítőn
nézhettem egy kisebb „stadionban” hatalmas kivetítőn keresztül. A második
napon közel sem éltem át ugyanazt az élményt. Hosszúnak, vontatottnak
éreztem. Nehéz volt hosszan figyelni. Bizonyára magunk is megfigyeltünk
hasonlót, amikor TV-n keresztül néztünk egy programot.
Mi lehet ennek az oka?
Szakemberek azt írják: az empátiás készséget biztosító idegsejtjeink
„csak akkor működnek maximális kapacitással, amikor a velünk azonos
térben lévő emberek érzelemvilágába próbáljuk meg beleélni magunkat.”
(Lukácsi Liza: Hogyan szeretsz?) Ilyenkor „ saját idegi rendszereink
spontán módon, minden tudatos erőfeszítés nélkül előállítják bennünk
ugyanazokat az érzéseket, amelyeket a másiknál észlelünk…” (idézett mű)
Az empátiás készséget biztosító idegsejtjein számára rendkívül fontos ez a
beleélés. Ez a magyarázata, az írás elején felvetett megtapasztalásnak.
Mi következik ebből?
Soha nem lesz olyan ereje az online istentisztelet közvetítésnek,
mint a jelenlétinek, mert idegrendszeri okok miatt nagy szüksége van az
embernek, hogy egy térben legyen az igehirdetővel. Az online istentisztelet,
mozi, film megtekintése közben nem fejlődnek úgy az empátiás készséget
biztosító idegsejtjeink, mintha jelenléti istentiszteleten, előadáson vennénk
részt. Mindenkinek nagyon nagy szüksége van arra, hogy ezek az
idegsejtjeik ne épüljenek le, és minél tovább maradjanak meg az empatikus
képességeik. „Bizony, az idegrendszerünk ebből a szempontból úgy
működik, mint az izmaink: ha nem eddzük, akkor gyengül ez a
képességünk.” (Idézett mű)
Aki kényelmi okokból az online istentiszteleti formát választja,
előbb utóbb meg fogja tapasztalni a mélyebb átélés hiányát. Mivel
hosszúnak, vontatottnak találja az istentisztelet közvetítést, nem érzi, hogy
erőt merítene belőle. (Nagy ritkán még az is előfordul, hogy közben ezt-azt
tesz- vesz.) Ezért a figyelme is megoszlik. Lassan a szíve középpontjából a
perifériára szorul az Isten igéjével való törődés. S ami korábban erőt adott,
csak egy tevékenység, majd később egy kötelezettség lesz a sok közül.
Ezért végül fontosságát veszíti, elmarad.
Nincs más megoldás annak, aki élő kapcsolatban szeretne maradni
Atyánkkal, vissza kell térnie a jelenléti istentiszteletre!
Riskó János

Hogyan tudnánk szüleinknek segíteni?
Az idősek szinte kötelességüknek érzik, hogy vasárnap délelőtt
mindent előkészítsenek gyermekük, unokájuk megebédeltetéséhez, és
olyan finom étellel terítsék meg az asztalt, ami után megnyalják a szájuk
szélét. Mindent megtesznek értük, hogy minél gyakrabban láthassák őket.
Néha nagyon erőszakosan ragaszkodnak ahhoz, hogy gondoskodjanak,
mert tudattalanul féltik azt a szálat, ami őket gyermekeikhez, unokáikhoz
köti. Minél tovább szeretnék fenntartani, néha még a maguk igényét is
háttérbe szorítva. Így sajnos elmaradnak a templomból, a gyülekezeti
közösségből, ami hétköznapi kapcsolatot, támaszt jelentene nekik.
Azt kérjük a fiataloktól, hogy úgy szervezzék meg a hétvégi
találkozást az idős nagyszülőkkel, hogy tudjanak eljönni a templomba.
Hogyan lehetne segíteni őket, hogy a saját elvárásuknak is eleget
tudjanak tenni háziasszonyként, de ne maradjanak ki a gyülekezetből sem,
amire lelküknek olyan nagy szüksége van, hogy hitüket gyakorolni tudják?
Hogyan lehetne dupla örömöt szerezni nekik?
Lehet, hogy át kellene szervezni a vasárnapot?
Nagyon helytelenítem, hogy napjainkra a fiatalok igényeire vannak
tekintettel az idősek, pedig inkább fordítva kellene lennie. És ez teljesen
természetes lett. A fiatalok mit tehetnek értük, a javukra, az ő igényeik
szerint?
Nehéz beleképzelni magunkat a helyzetükbe? -ó -s
Térjenek vissza a Testvérek a jelenléti istentiszteletre!
Nagyon szépen kérjük a testvéreket, hogy térjenek vissza a jelenléti
istentiszteletre! Jöjjenek ugyanúgy, mint korábban, hiszen vásárolni is,
fodrászhoz is, gyógyszertárba is mennek. Az a tapasztalatom, hogy a
templomban sincs nagyobb veszély, mint az előbb említett helyeken.
Istentiszteletünk lényege, a Szentháromság Isten közös imádata. Ezért, és
áldást kérni jövünk el vasárnaponként a templomba.
„Nem volt számukra hely.” (Lukács evangéliuma 2, 7.)
Miért nem volt hely Jézus számára, pedig az isteni szeretetet hozta
erre a világra? Bizonyára, általában lett volna, de nekik nem biztosítottak,
csak egy istállót. Miért? Talán egy vajúdó asszony zavarta volna a
vendégek nyugalmát. Talán József betlehemi rokonai nem akarták Máriát
áldott állapotával elfogadni. Mindig másnak kell a hely. Amíg valaki
urának nem fogadja el Jézust, a szívében sem lesz hely a Megváltónak.

Újabb kormányzati támogatást, 8 732 194 Ft-ot kaptunk
ebben az esztendőben.
Ennek segítségével a következő munkálatokat végezhetjük el:
Járda építése az udvaron a parókia és a templom között, hogy a
gyülekezeti ház megközelítése biztosított legyen. Ezen kívül kisebb
térkövezések: Kálvin-emlékmű mellett félkörívben és a kapuoszlopok
alatt burkolás.
Templom, torony és gyülekezeti ház állványozása, hulló vakolat
javítása, mázolása, falak festése. Torony festés, csiszolás.
Kerítés építés II. üteme 8 méter hosszúságban
Nagyon szépen köszönjük a kormányzati támogatást!
Istennek legyen hála ezért a támogatásért, mivel a templom,
gyülekezeti ház külső festése és mázolása már nagyon tönkrement.

Köszönjük szépen azoknak a testvéreknek a segítségét, akik ősszel
kölcsönadták a páraelszívó berendezésüket. A lakás teljesen kiszáradt,
nem tapasztalunk sem penészesedést, sem vizesedést.
Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe
Csiha Kálmán néhai kolozsvári püspök karácsonyi gondolatait, a Szeretet
himnusz feldolgozását. Az írás az interneten megtalálható a
http://tudastar.unitarius.hu/vuk/kovacs-sandor-karacsony-2005.htmlinken.
Kezdő mondata: „Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal díszítem is fel...”

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.
A koronavírus miatt kevesebben vettek részt az istentiszteleten,
zárva is volt a templom, ezért a perselypénzek is jelentősen csökkentek,
miközben a kiadásaink megmaradtak.
Nagyon szépen köszönjük mindazon Testvéreinknek, akik átutalással
elküldték perselypénzre szánt adományukat. De így is jelentősen csökkent
a perselypénzek összege.
Nagyon szépen köszönjük Kistarcsa Város Önkormányzatának,
hogy az idei évben is 400 000 forinttal támogatta gyülekezetünket.
Kérjük szépen a testvérek adakozását gyülekezetünk nehéz anyagi
helyzetében.
Bankszámlaszámunk újságunk utolsó oldalán található.
Nagy Ferenc gondnok
Riskó János lelkész
Új énekeskönyv
Egyházunk ebben az esztendőben új énekeskönyvet vezetett be,
amely már kapható gyülekezetünkben is. Az énekeskönyv tartalmazza a
régi kedves, megszokott énekeket, és újakat is, amelyeket eddig fénymásoltunk. Jelentősen bővültek ezzel mind a szövegek, mind a dallamok
Szeretettel ajánlom ezt a kiadványt ajándéknak családtagjaink számára.

Istennek legyen hála, elkészült a parókia és a járda. A belső festéssel,
mázolással megvárjuk az új lelkészt, hogy az igényei szerint készüljön el

Korábban írtuk
Templom takarítása
Évek óta, hétről hétre presbiterek és gyülekezeti tagok, fiatalok, idősebbek keze munkájától tiszta a templomunk. Ez nagyon fontos számunkra. Nagyon szeretnénk, ha többen is részt vennének ebben a feladatban,
hiszen így jobban eloszlik a munka és ritkábban kerül sor kb.. 3 havonta,
egyszerre 2 emberre, akik ezt kb. 2 óra alatt elvégzik. Szeretettel várjuk
jelentkezését azoknak, akik ezt missziónak, küldetésnek és sajátjuknak
érzik, hogy templomunk mindig tiszta legyen. Mi ezt Isten iránti hálából és
örömmel végezzük. „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva
járuljatok színe elé.” Zsolt.100,2 Korsch Zoltánné és Glasz Ferencné
presbiterek
Nyári hitmélyítő hét Piliscsabán 2021
A hitmélyítő hetünknek kettős célja volt: egyrészt a jelenlévők
hitbeli fejlődése, gyülekezeti elköteleződésének megerősítése, másrészt az
erdélyi és kárpátaljai testvérgyülekezetek tagjaival való kapcsolaterősítés a
személyes megismerkedés által. Bár a korábbi években segítettük mind a
két gyülekezetet, meg is látogattuk, de a kárpátaljai gyülekezet tagjai nem
találkozhattak a mieinkkel.
Reménységünk, hogy az egymás megismerése által tartós, támogató-jellegű
patronálás alakul ki. Sajnos az erdélyiek nem vették fel az oltást, így nem
jöhettek a táborunkba, és Kárpátaljáról is csak hatan érkeztek. Viszont
programok megvalósításában teljes harmóniával vettek részt, egyenrangú
félként. Eszre sem lehetett venni, hogy nem egy gyülekezethez tartozunk.
Az ő költségeiket a Bethlen Gábor Alap finanszírozta.

Mivel a támogatás így felhasználatlan maradt, nem akartuk azt visszautalni
a pályázat kiírónak, ezért kértük, hogy ősszel gyülekezetünk fiataljaival

mehessünk el három napra Kisorosziba. Mind a két utat jelentős összeggel
támogatta egyházmegyénk is, így rendkívül kedvező áron tudtuk pihenni és
lelkileg töltekezni.

Tábori fénykép Kisorosziban 2021 ősz
Aki először volt táborunkban
A korábbi évekhez hasonlóan (talán csak a tavalyi pandémiás évet kivéve),
idén augusztusban is megrendezésre került Piliscsabán a nyári hitmélyítő
tábor a Kistarcsai Református Egyházközség szervezésében, melyen „első
bálozóként” én is részt vettem a kislányommal együtt, aki már a
konfirmációjára készül. Először úgy volt, hogy csak „egyedül” megy
táborozni, de az utolsó pillanatban meggondolta magát és kérlelt, hogy én
is kísérjem el. Örömmel éltem ezzel a lehetőséggel, hiszen ez egy nagyon
jó anya-lánya programnak is ígérkezett.
A vasárnapi istentisztelet után indultunk útnak és mindjárt egy pilisi
gyalogtúrával nyitottuk a táborozást Apjok István teológus vezetésével,
ahol megismerkedhettünk a tábor többi résztvevőjével is. Majd ezután
elfoglaltuk a piliscsabai Iosephinum kollégiumban található szállásunkat.

Mi egy korszerű, külön fürdővel, wc-vel és gyönyörű kilátással rendelkező
kétágyas szobát kaptunk.
Reggelente az áhítatok előtt közösen zenéltünk, énekeltünk, ami
mindig nagyon jó érzéssel töltött el.
Minden nap más és más programot szerveztek nekünk, ezzel is
építve a közösséget, a közösség összetartó erejét. Úgy gondolom, hogy egy
nagyon jó társaság alakult ki egyrészt az elmúlt évek során visszatérő
hívekből, gyerekekből, akiken látszott az összeszokottság, másrészt az
újonnan érkezőkből, mint jómagam is. Az „újak” beilleszkedése
zökkenőmentesen zajlott köszönhetően az első esti megismerkedős
programnak.
A teljesség igénye nélkül kiemelnék két számomra nagyon
emlékezetes tábori élményt:
Egyik nap egy fantasztikus bábelőadás
keretében megismerhettük Écsi Gyöngyi lelkész- és előadóművészt. Ő egy
interaktív teremtésmesét adott elő, ami nemcsak a kisebbek körében aratott
óriási sikert, de én is nagyon élveztem.
Számomra nagyon érdekes volt még Márta néni előadása is a
Lepramisszióról, kitűnő munkát végez, remélem, sokáig lesz még
lehetősége folytatni.
Nagyon szép és kellemes élményekben volt részünk a tábor ideje
alatt, úgy érzem, sikerült
átadni a gyerekeknek és
felnőtteknek is a tábori
téma üzenetét. A tábor
sikeréért
hálával
tartozunk
először
is
Istennek,
aki
végig
velünk volt, meghallgatta
imáinkat, kéréseinket és
köszönet a kistarcsai
református
gyülekezetnek.
Reméljük, hogy jövőre
ismét együtt táborozhatunk.
Mányi Melinda
A gyönyörű kilátás

Gyülekezetünk eseményei
A cikk megírásakor még nem lehet látni biztosan gyülekezetünk
ünnepi programjait. Azt kérjük, hogy mindenki a honlapunkról
(www.kistarcsaireformatus.hu)
illetve
a
facebook
oldalunkon
(www.facebook.com/kistarcsairefgyul/) tájékozódjon.
Dec. 24. szerdán 2 órakor gyermekkarácsony. Arra kérjük a
testvéreket, hogy a bátrabb gyerekek tanuljanak meg egy karácsonyi verset,
a nagyon jó énekhangúak egy éneket. A többi gyerekkel és felnőttel együtt
egy rövid istentiszteletet fogunk még meghallgatni.
Az ünnep mind a két napján 10 órakor istentiszteletet,
gyermekistentiszteletet és úrvacsoraosztást is tartunk
Dec. 31. szilveszter délután 4 órakor évzáró hálaadó istentisztelet
Január 1. újév napján 10 órakor istentisztelet, gyermekistentisztelet.
Bibliaórák
Nyugdíjasok bibliaórája: csütörtökön 15,00 óra
Gyülekezeti bibliaóra:
csütörtökön 18,00 óra
Húsz+ bibliaóra:
szerdán 18,30 óra
Ifjúsági csoport:
pénteken 18,00 óra
Hivatali idő
Kistarcsán a Református Lelkészi Hivatalban
(Kistarcsa, Hunyadi u. 17. tel.: 06 30 638 47 37):
kedden 16-18 óráig,
szerdán és csütörtökön 9-11 óráig, pénteken 14-16 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
Ímél: kistarcsa@reformatus.hu
Gyülekezetünk honlapja: kistarcsaireformatus.hu, (megtalálható úgy is,
mint „Kistarcsai Református Egyházközség”)
Az istentiszteletek online közvetítését a Facebook oldalunkon:
www.facebook.com/kistarcsairefgyul/

