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    REFORMÁTUS 

JELNYELVI ISTENTISZTELETEK  

2021 

 

                           VASÁRNAP: 15:00 órakor 

 

Január   31.             Istentisztelet és Úrvacsora 

Február 14.  Istentisztelet és hittanóra 

Február 28. Istentisztelet és Úrvacsora 

Március 14.  Istentisztelet és hittanóra 

Április    04.  Húsvéti Ünnepi Istentisztelet és Úrvacsora 

Április    25.  Istentisztelet és hittanóra 

 

Május    09.             Istentisztelet és hittanóra 

Május    23. Pünkösdi Ünnepi Istentisztelet és Úrvacsora 

Május    30.             Istentisztelet és hittanóra 

Június    13.  Istentisztelet és hittanóra 

Június    27.  Istentisztelet és Úrvacsora 

 

Július 25.  Istentisztelet és Úrvacsora 

Augusztus  29.  Istentisztelet és Úrvacsora 

Szeptember 26.  Istentisztelet és Úrvacsora 

Október     10.  Istentisztelet és hittanóra 

Október     31.  Istentisztelet és Úrvacsora (Reformáció Ünnepe) 

November 14.  Istentisztelet és hittanóra 

November 28.  Istentisztelet és Úrvacsora 

December 12.        Adventi Istentisztelet és hittanóra 

December 25.  Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet és Úrvacsora (szombat) 

December 26.        Házi Istentisztelet (vasárnap) (regisztráció szükséges) 

 

 

Istentisztelet után mindenkit várunk szeretetvendégségre. 
 

Ebben az évben a Katolikus Hallássérült Pasztoráció szervezi a hálaadó 

ökumenikus jelnyelvi Istentiszteletet, egy későbbi időpontban. Imádkozzunk a 

járvány elmúlásáért! 
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Egyéb szolgálataink:   

 

 Hitoktatás a hallássérültek általános iskoláiban 

 Gyülekezetünk tagjainak lelkipásztori tolmácsolással részvételi lehetőség a 

Fasori gyülekezetben tartott alkalmakon 

 egyházi múzeumok, kiállítások látogatása 

 bibliai témájú filmek, anyagok vetítése jelnyelvi tolmácsolással 

 konfirmációs vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás jelnyelven is 

 
 

          
 

Jelnyelvi Istentiszteletek helye:  
 

1071 BUDAPEST, Városligeti fasor 5.  
 

Közlekedés a templomhoz: 

  

(70-es és 78-es troli- Lövölde tér, M1-es (sárga) metró-Kodály Köröndnél kell 

leszállni.  

Vagy: 4-6-is villamossal az Oktogonig, onnan az M1-es metróval a Kodály Körönd 

megállóig 
 

A helyszíni rend:  

 

A kis fekete kapun kell bejönni, a főbejárat ilyenkor zárva van. 
 

Gyülekezés és szeretetvendégség: A gyülekezeti teremben (Szabó Imre terem). 

Az akadálymentes feljáróval szemben van a bejárat, utána jobbra.  
 

Istentisztelet: A templomba a hátsó bejáraton át mehetünk, az akadálymentes 

feljáró végén. 15:00-kor a gyülekezeti termet bezárjuk, aki ezután érkezik, a 

templomba tud bejönni.  
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Szakdolgozatírók, tolmácshallgatók, nyelvészek, antropológusok 

számára nem tudunk lehetőséget adni hospitálásra az adatvédelem 

miatt. Megértésüket köszönjük. 

 

 
Lelkipásztor: 

 
Marton Piroska:   Tel: +3630 406 5408  

 E-mail: piroska.marton@gmail.com 

 

  
Ha még nincsen kapcsolata a jelnyelvi szolgálattal, kérjük, hogy hívás előtt 
vegye fel a kapcsolatot sms-ben vagy e-mailben, mert csak ismert számot 
tudunk felvenni. Köszönjük.  
 

Előzetes időpont-egyeztetéssel lehetőség van videóhívásra Marton Piroska 

lelkipásztor elérhetőségein: Facebook (sárga tulipánok)-, messengerüzenet és 

messenger videóhívás, Viber-üzenet és -videóhívás, sms: 06-30/406-5408, e-

mail: piroska.marton@gmail.com, skype: marton.piroska70. 

 

Temetés és egyéb jelnyelven végzendő szolgálatok megbeszélése előzetes 

időpont egyeztetéssel a Budapest- Fasori Református Egyházközségben, illetve 

a jelnyelvi Istentiszteletek után.  

 
 

A Fasori Siketmisszió támogatására is van lehetőség az Egyházközség 
számlaszámán:  
 

Budapest-Fasori Református Egyházközség 

10702019-19818049-52000001 

 

Kérjük, hogy átutalásnál adja meg a befizető személyét és az utalás 

célját: Fasori Siketmisszió.  

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