
                                     

 

 

 

 

EGYHÁZILÁTOGATÓ 

Kedves Testvérek! 
 

A várakozás, az ádvent időszaka elmúlt. A 

karácsony itt van, beköszöntött és békességet, 

szeretetet kínál. Életet megújító, átformáló szeretetet 

akar adni, amely sehonnan máshonnan nem szerezhető 

be, nem kapható meg, nem érdemelhető ki. Az isteni 

szeretet testet öltött, s bekérezkedik az életünkbe.  

Bekérezkedik, és nekünk lehetőségünk 

van elfogadni, befogadni Őt, az Isten-

gyermeket. 

Amilyen egyszerűséggel 

született a világba, olyan 

egyszerűséggel kopogtat az életünkbe. 

Nem dörömböl, nem hangoskodik, csak 

készen áll. Mindig, megbízhatóan ott 

van, mint ahogyan a betlehemi csillag 

megbízhatóan vezette a pásztorokat, a 

bölcseket Hozzá. Az Isten-gyermek 

ilyen megbízhatóan vár arra, hogy 

beengedjük őt az életünkbe, hogy aztán 

őáltala eljussunk az Atyához.  

Mert hiszen az egész karácsony, 

az egész ünnep, a betlehemi gyermek 

születésének célja és értelme az, hogy az ember, aki 

elszakadt Istenétől, visszatalálhasson Hozzá. Isten 

megkegyelmezett a romlott világnak, amikor az 

ártatlan, tiszta gyermek által újra gyermekeivé fogadott 

bennünket. A karácsony ennek az ünnepe. A kegyelem 

által a tékozló ember megtér az Atya házába. 

Kérem a tesvéreket, olvassák Pilinszky János 

sorait azzal a nyitottsággal, békességgel, amelyet 

kívánok mindnyájunknak ezen a karácsonyon. Isten 

áldja meg ünneplésünket, s vezessen bennünket, 

közösségünket az új esztendőben is.  

Mayer Judit 

Pilinszky János: 

Karácsonyi gondolatok 

 

Egész létünk a szeretet isteni „túlkapásainak” a 

drámája. Ennek a drámának áll mintegy centrumában a 

megtestesülés titka az isteni ártatlanság makulátlanul 

tiszta jegyeivel. Így – a teremtő lemondás jegyében – a 

karácsony egyszerre az egész teremtés elfogadásának 

és szeretetben való fölülmúlásának 

az ünnepe. Isten szeretete és 

szabadsága a valóságos helye: innét 

univerzalitása. Ezért, hogy jó 

hírével mindent bevilágít, hogy 

térben és időben minden –ami szép 

és igaz – tudva, nem tudva feléje 

mutat, s méltán meríthet 

világosságot belőle. De mint a 

szívünkben lakó isteni szikra, tiszta 

szeretet: a megtestesült Isten is csak 

szinte észrevétlenül léphetett 

közénk. Igaz: kicsiny, mérhetetlenül 

kicsiny fény ez – de reális. Ugyanaz 

a szelídség, mely engedelmességre 

bírta a teremtett univerzumot, és 

gyengédségének erejével a kereszt vereségén túl 

meggyőzte a világot. A karácsonyi bölcsőben a 

kisdedek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan Isten, 

kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton 

szívünket. Békéje örök kísértője minden 

békétlenségnek, szelídsége minden háború-ságnak. A 

karácsonyi ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan 

és egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg 

fogja teremni valódi gyümölcseit közöttünk? 

Tudjuk, a karácsony a szeretet ünnepe. Az 

ajándékozás gesztusának is ez az értelme: önmagunkat, 

önmagunknak egy „részét” ajándékozzuk, adjuk oda 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

„Dicsőség a magasságban Istennek,  

és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”(Lukács 2, 14) 
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másoknak. De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha 

nem marad puszta jelkép. Azaz, ha minél teljesebb az 

odaadásunk, s ha teljes emberségünk, minden 

képességünk, s minél tudatosabban vesz részt benne. 

Csak így kerülhetjük el a csodálatosan harmonikus 

ünnep nemegyszer zavaró kísérőit, azt, hogy a három 

nap pillanatra se váljék terhessé vagy akár unalmassá. 

Mert a szórakozás természete, hogy kiapad, egyedül a 

szeretet találékonysága kifogyhatatlan. A karácsony 

úgy érkezik meg minden esztendőben, mint maga a 

decemberi hónap, havával és téli gondjaival, 

költészetével. Akár a telet, mintha az ünnepeket is 

elegendő volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a 

nagy égi mechanizmus engedelmesen, évről évre 

meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep 

nem csak „ránk köszönt”, az ünnepet ki is kell 

érdemelnünk. Annak, akinek az ünnepet már csak az 

idő körforgása hozza meg, annak számára lassan kihűl 

a karácsony melege, kiürül jelentése, míg végül kínos 

teherré válik.  

Az ember 

kivételes lény. 

Pillanatról pillanatra 

rászabott életét, azt, 

amitől percre se tud 

megszabadulni, kell 

pillanatról pillanatra 

kiérdemelnie, 

megtalálnia. Életünk 

e terhes és fölemelő 

ellentmondásának 

egyik legszebb 

diadala, értékmérője: a valóban megtalált ünnep. Azt 

jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk 

szabottat sikerült szabadsággá, értelemmé, szépséggé 

emelnünk. A valódi ünnep: az idő és az öröklét 

érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy 

pillanatokra, de enélkül a „pillanat” nélkül puszta 

körforgásba merül vissza naptárunk. Amikor kihagy az 

ünnepből a megemelő többlet, ebben valami mélyebb 

és alapvetőbb baj árulja el magát. Egész hitünket, 

annak mélységét, forrását kell megvizsgálnunk. 

Harcba kell szállnunk azért, ami elveszett, hogy a 

járulékos elemek nyomasztó romhalmaza alól ismét 

kiszabadítsuk a lényeget: emberi idõnk isteni 

jelentését. De ehhez ismét egész hit kell, s nemcsak az 

adott egy-két nap, hanem az egész esztendő 

erőfeszítése, istenkeresése. A tét nem kevesebb: vissza 

tudunk-e találni a valódi evangéliumi hit és szeretet 

vonzásába, vagy mind kilátástalanabbul messze 

sodródunk tőle. Életünk monoton körforgását 

számunkra egyedül ez a tengely emelheti az öröklét 

jelképévé, a mennyei körök előképévé. 

 

Túl a történeti valóságon, Jézus megtestesülése 

– a bölcsőtől a koporsóig – egyúttal az isteni-emberi 

történet legtömörebb, legegyszerűbb és 

legösszetettebb képeit és szimbólumait ajándékozza 

nekünk. Mária és József alakja a bölcsőben fekvő 

gyermekkel: a család, minden család örök bensőséges 

képe. Ugyanakkor azonban, szinte észrevétlen 

fordulattal, isteni költészettel: az örök szüzesség képe 

is. A család, a termékenység jegyei mögött itt az ember 

másik magasrendű életformájának, a természetfölötti 

élet előképének, a szüzességnek is legbensőségesebb 

„hármasában” gyönyörködhetünk. Külön-külön és 

együtt: Jézus, Mária és József alakjában, a szent család, 

a karácsonyi barlang szeplőtelen látványa, egyszerre 

kimeríthetetlen szemléleti kincse minden családnak, s 

vezércsillaga minden egyes – társas vagy végképp 

magányos – emberi életnek. Csodálatos 

egyetemességet rejt 

magában, s oly 

észrevétlenül 

egyszerű 

„fogalmazásban”, 

amire egyedül a 

természetfeletti 

képes. Mint család: 

áldást osztó képe az 

emberiségnek, s 

ugyanakkor – a 

szüzesség isteni 

mélységű fölfedésével – az örök, egyszeri ember 

megszentelése, annak kodifikálása, hogy az egyes 

ember a történelemnek nemcsak láncszeme, hanem 

egyúttal fölülmúlhatatlan végcélja, Isten szeretetének 

legfőbb tárgya is. Természetes és természetfeletti eme 

csodálatos egyensúlyában csakis így lehet jelen már 

most és már itt az a hatalmas feszültség, mely 

drámájával az egész univerzum sorsát kimérte, s 

melybe már most és már itt belefér a kereszt éjszakája, 

a bal és jobb lator, Veronika kendője és Júdás árulása, 

az egész emberi történelem, s azon is túl az egész 

teremtett világ „türelmetlen várakozása”. Az egyszerű 

képet (pásztorok, királyok és ökrök foglalatában) 

ihletett kézzel és kiapadhatatlan odaadással nem hiába 

idézték fel templomok falán a századok. E kép, mely 

természetfeletti „elkötelezettségével” mindent 

fölülmúló történést ígér – így érkezik ma is közénk, az 

éjszakában megeredő hóesés intimitásával. 

Megjelent: Szilágyság, 51., 2009. 
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„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez 

nem tőletek van: Isten ajándéka.” (Ef 2,8) 

Karácsony környékén nagyon sok díszesen 

csomagolt, masnival átkötött ajándékot látunk. A 

külleméből senki nem érti félre, hogy ajándékot rejt 

magában a csomag ez pedig jóleső érzéssel tölt el 

mindenkit. Ki ne szeretne ajándékot kapni? Viszont 

mitől lesz ajándék az a csomag? A szalagtól? Vagy a 

karácsonyi mintás csomagoló papírtól? Nyilvánvalóan 

az ajándékozó szándékától válik igazi ajándékká a 

díszes portéka. Milyen furcsa lenne, ha azzal 

kezdenénk az ünnepi készülődést, hogy minden 

szerzettünket így keresnénk fel: „Meg akarlak lepni 

valami aprósággal, úgyhogy légy szíves adj nekem egy 

kis pénzt, hogy tudjak ajándékot adni neked!” Nem. Az 

már nem ajándék, ha fizetni kell érte. Vagy tegyük, fel 

nem pénzt kérnénk az 

ajándékért, hanem 

valamilyen szívességet: 

„Meglepetés vár a fa alatt, 

de hogy megkapd, mosd le 

a kocsimat, vagy pakold ki 

a táskámat. Én pedig 

cserébe boldogan 

megajándékozlak.” Ez sem 

igazi ajándékozás, hanem 

üzleti szerződés, ha 

„cserébe” valamit nekem is 

tennem kell azért, hogy a 

díszes csomag az enyém 

legyen. Ha valaki igazán 

ajándékoz, akkor nem vár el semmit cserébe az 

ajándékért. Az igazi ajándék a szeretet kézzel fogható 

kifejezése. Nincsen semmiféle feltételhez kötve. Az 

ajándékozó szereti azt, akinek kedveskedni akar az 

ajándékkal. Az igazi ajándékért nem kell tenni semmit, 

csak el kell fogadni. 

Mi a legnagyobb ajándék, amit valaha 

kaptunk? Ahogy gyarapszik az ember, mind 

bölcsességben, mind megélt évek számában, egyre 

változik, formálódik, hogy számára mi az igazán jó 

ajándék. Ilyenkor a szeretet ünnepén felmerül 

magunkban is a kérdés: milyen ajándéknak örülnék 

legjobban. Karácsony éppen azért vált az ajándékozás 

ünnepévé, mert ekkor ünnepeljük, az emberiség 

minden kétséget kizáróan legnagyobb ajándékát, Jézus 

Krisztust és az örök élet ajándékát. Ez Isten ajándéka. 

Nem kér érte cserébe tetteket, vagy vagyont. Csak azt 

kéri, hogy fogadjuk el az ajándékot. Ő pedig bárkinek 

szívesen odaadja, akinek kell ez az ajándék. Isten 

szeredből ajándékoz meg minket. „Mert úgy szerette 

Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 

őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 

3,16) Mikor valaki megajándékoz, nem illik 

megkérdezni, hogy mibe került az ajándék, még akkor 

sem ha sejtjük, hogy milyen nagy értéket kaptunk. 

Viszont a Biblia egész pontosan elmondja, hogy mi 

volt az ára Isten legnagyobb ajándéknak. Ez az ár pedig 

meglehetősen nagy volt. egyszülött Fiának életébe 

került. 

Próbáljuk meg elképzelni Isten mennyire szeret 

minket, hiszen Karácsonykor tulajdon Fiát küldte el 

értünk. A kisded Jézus azért jött, hogy helyettünk 

meghaljon a kereszten. Ezzel örök életet adjon 

mindeknek, aki szeretné megkapni ezt a páratlan 

ajándékot.  

 Örök élet!-- 

micsoda ajándék! 

Mindösszesen annyit kell 

tennünk érte, hogy 

elfogadjuk. Reformátor 

őseink arra jöttek rá, mikor 

újra felidézték az Egyedül 

Kegyelem által megnyert 

üdvösség tanát, hogy az 

ember részéről ezt 

képtelenség lenne önerőből 

megszerezni. Ez olyan 

ajándék, amit mi magunk 

képtelenek vagyunk 

megfizetni. Mert ahogyan 

Ágoston és Luther Márton is kijelentette: „nem tudok 

nem vétkezni.” Nem tudom magamtól kiérdemelni az 

örök élet ajándékát. Egyedül Krisztus az, aki 

megadhatja ezt nekem. Egyedül azért mert Isten 

kegyelmes, mert ilyen a Mindenható természete, „Isten 

a szeretet.” (1Jn 4,7) Ő pedig nem azért adja ajándékát 

a világnak mert a világ rászolgált volna, vagy 

valamilyen módon kiérdemelte volna ezt az ajándékot. 

Sőt! Ha fizetni kellene cserébe érte, vagyonnal vagy 

cselekedetekkel, akkor már nem lenne ajándék. Ha 

meg is lehetne vásárolni valahogyan, akkor sem lenne 

olyan ember a földön, aki tudna eleget tenni, eleget 

adni érte. Mégis a miénk lehet a Jézus Krisztusban 

felkínált ajándék, egyedül azért mert Isten kegyelmes 

szerető Atyánk. Ez a karácsony egyik legnagyobb 

üzenete. Isten fia nem azért szállt le a földre kisded 

formájában, mert az emberiség kiérdemelte. 

Betlehemben azért közelített el az Isten országa Jézus 

formájában, mert, Isten kegyelmes. Egyedül ezért. Ez 

Sola Gratia – Egyedül Kegyelem által van üdvösségünk 



                                     

 

 

 

 

pedig felszabadító érzés. Mert aki elfogadja, ezt a 

kegyelmi ajándékot az a hívő ember nem tud „kiesni a 

kegyelemből”. Mivel, ha nem bennünk emberekben 

van az oka annak, hogy üdvösségre jutottunk, akkor 

nem lehet bennünk annak az oka, hogy Isten 

valahogyan elvessen minket. Ennek így nem lenne 

értelme. Ugyanis, ha Isten kiválasztott minket az 

üdvösségre, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus minden 

elkövetett bűnünkért meghalt. Hiszen tartsuk észbe, 

hogy Isten kizárólag Jézus érdemeiért tart igaznak 

minket. Sokan hiszik, hogy Isten kegyelme egyszer 

elfogy. Pedig Isten kegyelméből nem lehet kiesni, csak 

ha az ember tudatosan dönt Isten ellen. Isten szeretete 

soha el nem fogy. Mi vagyunk, akik rendszeresen 

eltávolodunk tőle. „Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, 

mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt 

élünk? Szó sincs róla!”(Róm 6,15) Pál Isten 

kegyelmére, Krisztusban megtapasztalt szeretetére 

hivatkozik, amikor az Istennek szánt életről beszél: 

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten 

irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok 

oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul” 

(Róm 12,1) Hálából odaszánni az életet Istennek. Nem 

azért, hogy kiérdemeljük az örök életet. Éppen 

ellenkezőleg: azért mert Isten kegyelméből már 

megkaptuk Krisztus váltság ajándékát.  

Karácsony az Isteni szeretet testet öltésének az 

ünnepe. Isten emberré lett értünk, hogy életünk legyen. 

Mert Isten kegyelmes hozzánk egyedül ezért lehet 

miénk Jézus Krisztus ajándéka. Nem azért mert 

bármivel kiérdemeltük, hanem azért mert Isten szeret 

minket. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit 

által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka” (Ef 2,8)  

Csomós János 

Karácsonyi Versek 

Füle Lajos: 

BETLEHEMIG 
 

"Menjünk el mind Betlehemig!"  

Lukács 2:15 

Betlehemig? Félútig sem jutottál. 

Kötözve tart a nyáj, a föld, az üzlet, 

vágyaid is más fényességhez űznek, 

a régi hír egészen megkopott már. 

Pedig a Fény zuhog, az angyalének 

orkánszerű, az éjszakát betölti... 

 

Közel az Úr! Fogytán időd, a földi, 

ha majd lejár, az utak arra térnek, 

s csak az a Fény, csak az a Szó kísér el: 

"Ne féljetek!" Csak Jézus vár az éjben. 

ÁMEN 

 

(1948. december 24.) 

Ady Endre 

Virágos karácsonyi ének 
Óhajtozom el a Magasságba,  

Nagy a csúfság idelenn,  

De van Karácsony, Karácsony,  

Istenem, én Istenem  

S ember-vágy küldte Krisztusunkat.  

Két gerlicét vagy galamb-fiókát,  

Két szívet adnék oda,  

Hogyha megint vissza-jönne  

A Léleknek mosolya  

S szeretettel járnánk jászolhoz.  

Krisztus kivánata, Megtartóé,  

Lázong át a szívemen,  

Mert Karácsony lesz, Karácsony,  

Istenem, én Istenem,  

Valaha be szebbeket tudtál.  

Óhajtozom el a Magasságba  

Gyermekségemben kötött  

Minden szűzséges jussommal,  

Mert az emberek között  

Nem így ígértetett, hogy éljek.  

Követelem a bódító álmot,  

Karácsonyt, Krisztus-javat,  

Amivel csak hitegettek,  

Amit csak hinni szabad,  

Csúfság helyett a Magasságot.  

Lábainknak eligazítását  

Kérem én szerelmesen,  

Karácsony jöjjön, Karácsony  

És száz jézusi seben  

Nyiladozzék ékes bokréta. 



                                     

 

 

 

 

It's just a small, white envelope stuck among 

the branches of our Christmas tree. No name, no 

identification, no inscription. It has peeked through the 

branches of our tree for the past ten years. 

It all began because my husband Mike hated 

Christmas. Oh, not the true meaning of Christmas, but 

the commercial aspects of it – overspending and the 

frantic running around at the last minute to get a tie for 

Uncle Harry and the dusting powder for Grandma – the 

gifts given in desperation because you couldn't think of 

anything else. 

Knowing he felt this way, I decided one year to 

bypass the usual shirts, sweaters, ties and so forth. I 

reached for something special just for Mike. 

The inspiration came in an unusual way. 

Our son Kevin, who was 12 that year, was on 

the wrestling team at the school he attended. Shortly 

before Christmas, 

there was a non-

league match 

against a team 

sponsored by an 

inner-city church. 

These 

youngsters, 

dressed in 

sneakers so 

ragged that 

shoestrings 

seemed to be the 

only thing 

holding them 

together, 

presented a sharp contrast to our boys in their spiffy 

blue and gold uniforms and sparkling new wrestling 

shoes.  

As the match began, I was alarmed to see that 

the other team was wrestling without headgear, a kind 

of light helmet designed to protect a wrestler's ears. It 

was a luxury the ragtag team obviously could not 

afford.  

Well, we ended up walloping them. We took  

every weight class. Mike, seated beside me, shook his 

head sadly, "I wish just one of them could have won," 

he said. "They have a lot of potential, but losing like 

this could take the heart right out of them." Mike loved 

kids – all kids. He so enjoyed coaching little league 

football, baseball and lacrosse. That's when the idea for 

his present came.  

That afternoon, I went to a local sporting goods 

store and bought an assortment of wrestling headgear 

and shoes, and sent them anonymously to the inner-city 

church. On Christmas Eve, I placed a small, white 

envelope on the tree, the note inside telling Mike what 

I had done, and that this was his gift from me.  

Mike's smile was the brightest thing about 

Christmas that year. And that same bright smile lit up 

succeeding years. For each Christmas, I followed the 

tradition – one year sending a group of mentally 

handicapped youngsters to a hockey game, another 

year a check to a pair of elderly brothers whose home 

had burned to the ground the week before Christmas, 

and on and on. 

The white envelope became the highlight of our 

Christmas. It was always the last thing opened on 

Christmas morning, and our children – ignoring their 

new toys – would 

stand with wide-

eyed anticipation 

as their dad lifted 

the envelope from 

the tree to reveal 

its contents. As 

the children grew, 

the toys gave way 

to more practical 

presents, but the 

small, white 

envelope never 

lost its allure.  

The story 

doesn't end there. 

You see, we lost Mike last year due to dreaded cancer. 

When Christmas rolled around, I was still so wrapped 

in grief that I barely got the tree up. But Christmas Eve 

found me placing an envelope on the tree. And the next 

morning, I found it was magically joined by three 

more. Unbeknownst to the others, each of our three 

children had for the first time placed a white envelope 

on the tree for their dad. The tradition has grown and 

someday will expand even further with our 

grandchildren standing to take down that special 

envelope. 

Mike's spirit, like the Christmas spirit will 

always be with us. 

By Nancy W. Gavin 

For the Man Who Hated Christmas 
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Orgonajáték  
Apostoli köszöntés 
Fennálló ének 326: 1-5 Dicsőség mennyben az Istennek 
Lekció Zsidókhoz írt levél 1:1-4 
Gyereksarok
Nagyének   328: 1,5,6 Jöjjetek Krisztust dicsérni...... 
Prófétai ima 
Közének 315: 1-5 Krisztus urunknak  
Textus János evangéliuma 1:1-13 
Igehirdetés Kezdetek
Pásztori ima 
Úri imádság     

Úrvacsorára 
  felkészítő ének 463,1 Isten élő Lelke jöjj...... 
Úrvacsora 
Apostoli Hitvallás  
 

Kérdések       

 Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első 

embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök 

vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és 

kárhozatot érdemeltek? 

A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az Ő Szent Fiát, 

az ÚR Jézus Krisztust tiértetek testben elküldte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek 

hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének 

érdeméért hit által megigazít? 

A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az ÚR Jézus Krisztust, általa minket is 

feltámaszt a halálból és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, általvisz az Ő örök 

dicsőségébe? 

A gyülekezet együtt felelje: ÉN EZT HISZEM ÉS VALLOM. 

 Mindezeket bizonnyal elhivén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért 

háládatosságból egész életeteket az ÚRnak szentelitek és már e jelenvaló világban, mint az Ő 

megváltottai, az Ő dicsőségére éltek? 

A gyülekezet együtt felelje: ÍGÉREM ÉS FOGADOM. 

 
Hirdetések 
Záróének  329: 1-5 Itt állok jászolod felett 
Magyar Himnusz   Isten áldd meg a Magyart 
Áldás 
Orgona játék 

 

Istentől gazdagon megáldott békés, boldog karácsonyt 

és kegyelemmel teljes új esztendőt kívánunk 
gyülekezetünk minden tagjának és támogatójának! 

 
Mayer Judit és Csomós János  

 

HIRDETÉSEK: 
 

 

Következő alkalmaink: 

 

2017 január 15, 11 óra 

Ökumenikus istentisztelet a 

Washingtoni Magyar Katolikus 

közösséggel (400 Michigan Ave. 

NE, Washington, DC 20017) 

 

2017  január 22, 11 óra 

2017 február 26, 11 óra 

 

Imádkozzunk betegeinkért, s 

kérjük, ha valaki szeretné, hogy a 

lelkész meglátogassa, jelezze ezt 

akár telefonon, akár e-mailben. 

 

Köszönjük a szép karácsonyi 

virágokat, amelyeket templomunk 

díszítésére hoztak a testvérek.  

 

A következő bibliaórák és a 

konfirmáció előkészítő alkalmak 

időpontjáról a lelkészek adnak 

tájékoztatást. 

 

Ne feledkezzünk meg a szeretet-

kosárról, amellyel társlelkészünk 

étkezéséhez tudunk hozzájárulni.  

 
 

Lelkészek elérhetősége: 

 Mayer Judit: 
Telefon: (703) 444-2048;  

E-mail: mayerjudit@verizon.net 
 

Csomós János 

Telefon: (202) 999-2165 

E-mail: csomosjanos@gmail.com 

 

Gyülekezeti honlapunk új címe: 

www.hungarianreformedchurchdc

.org 

 

mailto:mayerjudit@verizon.net

