
0. évfolyam Próbaszám 

Gyülekezeti hírmondó 

Balatonfüredi  Református Egyházközség  

Közelgő istentiszteleti 

alkalmaink 

• Dec. 8. 10:00 óra beiktatási 

hálaadó istentisztelet 

• Dec. 9. 9:30 óra Ádvent 2. 

vasárnapi istentisztelet 

• Dec. 16. 9:30 óra Ádvent 

3. vasárnapi istentisztelet 

Családi vasárnap 

• Dec. 23. 9:30 Ádvent 4. 

vasárnapi istentisztelet 

• Dec. 24. 17:00 óra 

Szentesti istentisztelet 

• Dec. 25. 9:30 óra  

Karácsonyi istentisztelet, 

úrvacsorai alkalom 

• Dec. 26. 9:30 óra  

Karácsonyi istentisztelet,  

• Dec. 30. 9:30 óra vasárnapi 

istentisztelet 

• Dec. 31. 17:00 óra Óévi 

hálaadó istentisztelet 

• Jan. 1. 9:30 óra Újévi kö-

nyörgés 

Egyházközségünk idő-

szakos kiadványának 

próbaszámával szeret-

nénk tájékoztatni min-

denkit a decemberi idő-

szak főbb eseményeiről.  

Az ádventi és karácsonyi 

időszak különösen is sok 

lehetőséget hordoz mind-

nyájunk számára, hogy 

eljussunk egy-egy isten-

tiszteletre, s ezáltal hi-

tünkben megerősödjünk. 

Ráadásul az idei évben 

némiképp módosul a ko-

rábban megszokott ün-

nepi rend.  

Terveink szerint a temp-

lomban a  gyermekek a 

csak december 24-i szol-

gálat helyett, ádvent 

minden vasárnapján és 

karácsonykor is szolgál-

nak majd az istentiszte-

leteken, így Szentestére 

rövidebb szolgálattal 

készülnek, és a Szentesti 

istentisztelet valóban 

esti istentisztelet lehet, 

17 órai kezdettel nagyjá-

ból egy órás időtartam-

mal. 

Mivel egy többéves meg-

szokott rendet bolygat-

tunk meg ezzel az elgon-

dolással, ezért különösen 

is fontos, hogy híreink 

minél többekhez eljussa-

nak. 

Továbbá tekintettel arra, 

hogy a templomi hirdeté-

sek is egyre megszapo-

rodtak, s a rengeteg in-

formációt nem mindig 

könnyű megjegyezni a 

legfontosabbak gyűjtöt-

tük össze ebbe a hírmon-

dóba.  

Reméljük ezáltal hírein-

ket azokhoz is eljuttat-

hatjuk, akiket más mó-

don nem érnénk el. Jólle-

het elindult Egyházköz-

ségünk Facebook oldala, 

illetve megújuló honla-

punk is fejlesztés alatt 

áll, sokak számára még 

mindig az írott szó a leg-

elérhetőbb hírforrás. 

Ezért is kezdtünk hozzá 

ennek a próbakiadvány-

nak az elkészítéséhez. 

Bízunk abban, hogy ez a 

kezdeményezés pozitív 

visszhangra talál gyüle-

kezetünk tagjai és az 

Egyházközségünkbe lá-

togatók körében.  

Örömmel fogadjuk test-

véreink észrevételeit, 

javaslatait, építő kritiká-

it e kiadvánnyal kapcso-

latban is. 

Nagy örömünkre szolgál-

na, ha az eljövendő esz-

tendőkben rendszeresen 

megjelenhetne e hírmon-

dó, Egyházközségünk 

híreivel.  

 

Áldás, békesség! 

Kedves Testvérünk! 

2018. december 

Ádventi gondolatok 

Ádvent időszakával meg-

kezdődik az egyházi év. 

A karácsonyi készülődés 

időszaka így egyben 

számadás, számvetés 

időszaka is.  

Jó ilyenkor elcsendesed-

ni és végigondolni éle-

tünket, hogy minden a 

helyén, minden rendben 

van-e? 

Ahogyan készülünk az 

ünnepre a sokf külsőség-

ben, ugyanúgy kell ké-

szülnünk belsősleg is. 

Fontos, hogy lelkünket is 

előkészítsük az ünnepre, 

hogy a karácsony igazi 

örömében is részesed-

jünk, s befogadhassuk 

Krisztust, aki értünk is 

emberré lett. 

Ádvent heteiben készül-

jünk hát magunk is az 

Úr eljövetelére, alázattal 

és engedelmességgel 

2018. december 8-án 10 

órai kezdettel a Refor-

mátus Templomban 

beiktatási hálaadó is-

tentisztelet lesz, Főtisz-

teletű Steinbach József 

püspök, és Nagytiszte-

letű Bátki Dávid Géza 

balatonfüredi lelkész 

szolgálatával. A lelkész-

választás és beiktatás 

tényét Nagytiszteletű 

Császár Attila esperes 

ismerteti. 

Szeretettel várjuk a gyüle-

kezet tagjait is! 

A hálaadó istentiszteletet 

követő szeretetvendégség-

re minden felajánlást szí-

vesen fogadunk. 



A Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériuma ez-

úton is kéri az egyháztagokat, hogy — ha eddig nem került rá 

még sor — rendezzék egyházfenntartói járulék befizetéseiket! 

Egyházközségünk pénzügyi stabilitásának alapja az egyházta-

gok befizetésein alapul. Ennek három alappillére a perselyes 

adomány, az egyházfenntartói járulék, és az egyéb célokra, 

Isten dicsőségére szánt adományok. 

Az egyházfenntartói járulék amiatt is kiemelkedik ezek közül, 

mert ez a választói névjegyzékbe való bekerülés — azaz a teljes 

jogú egyháztagság feltételei között is szerepel. 

Az egyházfenntartói járulék mértékével kapcsolatban általá-

nos kívánalom, hogy az az egyháztag éves jövedelmének 

(fizetés, GYES, nyugdíj, bevételeik, stb) 1%-a, vagy havi jöve-

delmének a 10-12%-a egy évre. 

Nagyságrendileg a lassan elmúló évben az átlagosan befizetett 

összeg 10.000,- Ft/fő. Befizetését rendezheti a Lelkészi Hivatal-

ban, postai csekken és átutalással is a 11748069-20024262 

OTP bankszámlaszámra.  

 

 

Előre láthatólag  

december 18-án 18 órától  

Templomunkban kerül 

megrendezésre 

a városi kórusok 

karácsonyi hangversenye. 

 

Erre az alkalomra is 

szeretettel hívunk és várunk  

minden érdeklődőt! 

vagy lánynak készült-e a csomag. 

Külön köszönjük, ha be is csoma-

golja, de ezt kérjük úgy tegye, hogy 

a doboz nyitható maradjon. 

A Református Szeretetszolgálat  

Egy Doboznyi Szeretet gyűjtésében 

elsősorban tartós élelmiszert gyűj-

tünk, legalább még féléves eltart-

hatósággal. Ebbe a gyűjtésbe be-

kapcsolódhat akár úgy, hogy meg-

tölt egy egész dobozt tartós élelmi-

szerrel, esetleg tisztálkodási, illet-

ve tisztítószerekkel. Ha nem kíván 

egy egész dobozt megtölteni, hoz-

závalókkal is segíthet.  

Mi kerüljön egy ilyen dobozba? 

Egyházközségünk az idei évben is 

csatlakozik a Magyar Református 

Szeretetszolgálat adománygyűjtő 

akcióihoz, a Nyilas Misi Pakk, il-

letve az Egy Doboznyi Szeretet 

kampányokhoz. 

A Nyilas Misi Pakk akcióban azt 

kérjük, hogy egy cipősdobozt, vagy 

hasonló méretű dobozt, töltsön 

meg olyan ajándékkal, aminek 

gyermeke is örülne. (Játékok, 

könyvek, készségfejlesztők, füze-

tek, színesceruzák, stb) Fontos, 

hogy romlandó dolgok (pl.: gyü-

mölcs) ne legyenek a dobozban, 

illetve a dobozra írja rá, hogy hány 

éves gyermeknek, illetve fiúnak 

Alapvető tartós élelmiszerek: liszt, 

olaj, cukor, konzervek, kakaó, tea, 

kávé, fűszerek, rizs, tésztafélék, 

keksz, némi édesség, gyári csoma-

golású lekvár és befőtt, stb. Továb-

bá tisztálkodószerek, mosószer, 

öblítő. Sőt akár bébitápszer, gyer-

mek és felnőtt pelenka, egyéb higi-

énés termékek. 

Adományait december 13-ig lead-

hatja a Református Általános Isko-

la portáján, illetve istentiszteleti 

alkalmaink előtt és után a Lelké-

szi Hivatalban is. 

Segítségét ezúton is hálásan kö-

szönjük! 

Ádventi adománygyűjtések 

„11Mert megjelent Isten üdvözítő 

kegyelme minden embernek, 12és arra 

nevel minket, hogy megtagadva a 

hitetlenséget és a világi kívánságokat, 

józanul, igazságosan és kegyesen éljünk 

e világban, 13mivel várjuk a mi boldog 

reménységünket, a mi nagy Istenünk és 

üdvözítőnk, Jézus Krisztus 

dicsőségének megjelenését, 14aki 

önmagát adta értünk, hogy megváltson 

minket minden gonoszságtól, és 

megtisztítson minket a maga népévé, 

amely jó cselekedetre törekszik. „  

 
/Tituszhoz írt levél 2. rész 11-14. versek/ 

Balatonfüredi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 

8230 Balatonfüred Óvoda u. 1.  

Tel: +36-87/342-795  Mobil: +36-20/445-7553 (Bátki Dávid Géza lelkész) 

E-mail: bfuredireformatus@gmail.com 

Számlaszám: 11748069-20024262  


