
 
Szeretett Fasori Testvérünk!  

 
Júniusban az első hírlevelet küldjük.  
Örömmel találkoztunk a gyülekezettel a Mennybemenetel ünnepén, a pünkösdi 
előkészítőkön, Pünkösdkor, vasárnapi Istentiszteleteken, és már június első hetétől a 
bibliaórákon is. Június 4-én a Trianon 100 alkalmából együtt emlékeztünk a gyülekezeti 
teremben, és énekeltük a Himnuszt, mialatt szóltak a harangok. 
 
Istentiszteletek:  

 Június 7, 14, és 21-én 8 és 10 órakor tartunk Istentiszteletet, 
 Június 28-án szintén két Istentisztelet lesz 10 és 17 órakor, 

Június 7-én 17 órakor zenés áhítat lesz, melyen Vizi Dávid diploma koncertjének darabjait 
hallgathatjuk meg.  
Előrejelzésként írom, hogy júliustól 10 órakor tervezünk Istentiszteletet tartani. 
Gyermekistentiszteletet is tartunk egész nyár folyamán egy összevont csoportban. Várjuk a 
gyermekeket! 
Bibliaórát tartunk egész nyáron szerdán 18 órakor.  
Akikkel nem tudunk találkozni személyesen, a templomban, azokat továbbra is várjuk az élő 
közvetítéseken!  
 
Nyári gyülekezeti heteket is tartunk, Isten segítségét kérve! Bővebb információ a honlapon! 

 Szeretettel hirdetjük, hogy KONFIRMANDUS hetet szervezünk június 22-27-ig a Mátrában 
egy gyönyörű kirándulóhelyen, jó levegőn! A 7-es, 8-os konfirmandusok AZONNALI 
jelentkezését várjuk a konfirmáló lelkésznél! 

 CSERKÉSZEKNEK lesz nyári hét július 9-19-ig. A 270 Hajnal cs. cs. Anyácsapusztán 
táborozik. Jelentkezni lehet az őrsvezetőknél, és a csapatparancsnoknál. 

 KINCSKERESŐ tábor lesz július 20-25-ig. Most nem külső helyszínen, hanem napközis 
tábor lesz a Julianna iskolában.Szeretettel várjuk a jelentkezéseket június folyamán. 

 ANGOL- HITTAN napközis tábor lesz a Julianna iskolában július 27- 31-ig. A Szentírás 
Szövetség adja a programot angol anyanyelvi bibliai foglalkozásokkal. 

 GYÜLEKEZETI CSALÁDOS hét lesz augusztus 14-20-ig. Várjuk a családokat, hiszen lesz a 
gyermekeknek is külön program. ÉS várjuk a felnőtt fiatalokat, egyedülállókat, nyugdíjas 
testvéreket. Balatonszárszón, kedvezményes áron család- és gyülekezetépítő tábor! Csak 3 
nap szabadságot kell kivenni az egy héthez!  
 
FONTOS gyülekezeti hírek még: 

 Csipkebokor óvodánk két állást is meghirdetett. Várjuk egy óvodapedagógus és egy dajka 
jelentkezését. Adjuk tovább a hírt ismerőseinknek! 

 Szeretett, kedves, fiatal vak gyülekezeti tagunk albérletet keres. A járvány miatt nem tudott a 
régi helyén maradni, és a munkáját is szüneteltetni kellett. A 6,7. kerületben keresünk 
megfizethető áron albérletet számára. 

 Nyáron folytatódik a templom felújítása. A kolumbárium befejezése után az üvegablakok 
vannak soron. Majd a bejárati terasz felújítási munkálatai, harangtorony és tető felújítási 
munkák lesznek soron. Imádkozzunk az építésért, és hordozzuk szívünk szeretetében a 
templomot, gyülekezetet akkor is, mikor a felújítás esetleg kevesebb helyet fog biztosítani a 
számunkra!  


