DIAKÓNIAI HÍRLEVÉL 2.
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt. 5.16)

Szeretett Fasori Gyülekezet, Kedves Testvérek!
A 2. diakóniai hírlevelet teszem közzé, számot adva az elmúlt félévben végzett diakóniai
szolgálatunkról, fogadják szeretettel a Kedves Testvérek.
Ezt megelőzően azonban hálát szeretnék adni a mi Urunknak és köszönetet mondani. Egy éve
ugyanis annak, hogy 2021. szeptember 12-én megkaptam a szolgálat vezetésére szóló elhívást. Ez
idő alatt megtanultam, hogy a diakóniai munkában nagyon sok kitartás, hit, türelem, alázat és főleg
szeretet szükséges, mint minden más szolgálathoz is. A fasori gyülekezetben szolgálni egyébként is
kivételesen megtisztelő, ebből adódóan viszont még nagyobb a felelősség.
Köszönöm a gyülekezet megtisztelő bizalmát.
Mi történt az elmúlt időszakban?
Somogyiné Krisztinával és Mottl
Gáborral közösen március 17-én
meglátogattuk Igaliné Lilikét a lakásán.
Mindhármunk számára kellemes
beszélgetést folytattunk a fasori
gyülekezet életéről, mindennapjairól és
szeretettel hallgattuk Lilike régi, szép
történeteit.

A fenti konkrét látogatáson túl is, – a diakóniai szolgálat rendjéből adódóan – sokakat, és
folyamatosan látogatunk a gyülekezet tagjai közül, előzetes egyeztetés alapján, akár a kórházakban,
idős otthonokban vagy a saját otthonaikban. Rendszeresek ezen túl a telefonos megkeresések, akár
mi kezdeményezzük azt, akár idős gyülekezeti tagjaink keresnek meg kéréseikkel.
Ugyancsak az elmúlt időszakban:



Elkészült és elfogadásra került a Presbitérium jóváhagyásával a Diakóniai Szolgálat új
támogatási, segélyezési rendje.(olvasható a fasor weboldalán)
Az idei húsvét ünnepére üdvözletet készíttettünk a gyülekezet tagjainak, amit az Isten
tiszteletek alkalmával osztottunk szét a templomba érkezőknek.
A képeslap egyik oldalán:
Munkácsy Mihály festménye a Golgota, alatta látható és olvasható az ige Máté 28. 1-10, a
másik oldalon pedig egy locsolóvers. Reméljük kedves emlék marad az ige és a kis
locsolóvers is.
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„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a
másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala
leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. 3Tekintete olyan
volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. 4Az őrök a tőle való félelem miatt
megrettentek, és szinte holtra váltak. 5Az asszonyokat pedig így szólította meg az
angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. 6Nincsen
itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol
feküdt. 7És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy
feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme,
megmondtam nektek!” 8Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 9És íme, Jézus
szembejött velük, és ezt mondta: „Legyetek üdvözölve!” Ők pedig odamentek hozzá,
megragadták a lábát, és leborultak előtte.
10Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül
atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Máté
28. 1-10)
Kedves Fasori Gyülekezeti Testvérünk!
„Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed!
Könnyesen, aggódón búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban! Nem,
úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.”
Túrmezei Erzsébet: „Húsvét hajnalán” c. versének ezen gondolataival és Máté 28.
1-10. igéjével kívánunk mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket:
a Fasori Diakóniai Szolgálat tagjai
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A tavasz legnagyobb szervezett eseménye volt: a Szeretethíd
A Magyar Református Szeretetszolgálat az idén is meghirdette a Szeretethid-programját, 2022.
május 20-21-én. (péntek, szombaton). Ehhez regisztrációjával csatlakozott a Fasori Diakóniai
Szolgálat is.
A programban a feladatokat magunk számára határoztuk meg. Így minden lehetőséget figyelembe
véve, az alábbi feladatokat terveztük:

Begónia virág palántákat ültettünk be
az óvodásokkal közösen a
virágládákba az óvoda udvarán.
Nagy öröm és szép élmény volt!
A fotókat szeretettel tesszük közzé!
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A „Szeretethíd” kapcsán olyan 80 év feletti idős gyülekezeti tagjainkat látogattunk meg, akik
előzetes egyeztetés után fogadni tudtak bennünket:
A látogatásokban közösen, együtt dolgoztunk a körzetgazdákkal és az ifisekkel. A szervezés során
ugyanis 10×2 fős csoportokat alakítottunk ki a három szolgálati-ág tagjaiból, majd megkezdtük a
szervező munkát, amely időben és energiában sem volt kevés, de szeretettel végeztük.
Minden látogatásra egy-egy szál rózsát vittünk és egy ilyen „Szeretethíd igés-kártyát”:
Mindenki örömmel és szeretettel fogadta a kis
ajándékunkat.

Összegyűjtöttük a látogatások alkalmából készült fotókat, amelyet szeretettel teszünk itt közzé:
(a fotók és beszámolók egy része a Fasori harangszó 2022. szeptemberi számában lesz olvasható és látható)

Mennyei Jolikát egy idősotthonban Pátyon látogatta meg:
Ibolya, Margitka, Editke, Andrea.
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Király Patrícia és Járási Sándor látogatásának emlékei a fotókon:
Szeretettel fogadták őket a meglátogatott testvérek, nevezetesen:
1. Deák Béláné ( a fotó a látogatásról a Fasori harangszó újság 2022. szeptemberi számában látható)
2. dr. Józsa Mihályné és
3. Tegez Ferenc

dr. Józsa Mihályné testvérünknél

Tegez Ferenc testvérünk is örült a látogatásnak:

Gurzó Gyöngyi és Bálintné Anna látogatása a
Szilágyi házaspárnál.
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László Orsi és Antal Zoltán együtt járták az időseket:

Bukur Anna otthonában

Papp Istvánné, Orsival.

Isten kegyelméből a diakóniai szolgálatunk, nagyon szépen munkálkodott, szerveződött, amiért
hálás vagyok és köszönöm. Hálával tölti el a szívemet az is, hogy a három szolgálati ág ilyen szép
összefogásának lehettünk részesei. Azt gondolom, hogy ennek így kell a továbbiakban is működni,
mert sokkal hatékonyabb lehet a szolgálatunk közösen.

6

DIAKÓNIAI HÍRLEVÉL 2.
Előzetesen a jövőbeni terveinkről, amelyek szintén gazdag és szép programok:
1. A "Szeretethíd" egyik, ha nem a legfontosabb tanítása számunkra: a közös együttműködés (a 2
fős csoportokban). Ezt szeretnénk fenntartani, illetve tovább fejleszteni a gyülekezet elsősorban
idős
(vagy
aktuálisan
rászoruló)
tagjaival
való
kapcsolattartásban.
Azt
szeretnénk, ha rendszeres és állandó kapcsolat alakulhatna ki a látogatók és a gyülekezet tagjai
között. A 2 fős csoportok feladata lenne, hogy felvegyék a kapcsolatot, előzetes szétosztás után
azokkal, akik a nyilvántartásunkban szerepelnek.
Szeretnénk minőségi kapcsolatot kialakítani, de legalábbis törekszünk erre, hogy mindenkivel
havonta legalább egyszer személyesen és/vagy telefonon találkozzanak a látogatók és a gondjaikra
bízott kedves ( többnyire) idős gyülekezeti tagok. Ez egy olyanfajta szorosabb, személyesebb
kapcsolatot eredményezhetne, amikor bizalmi viszony alakulhat ki a családdal is. Ez lehetővé tenne,
hogy akár mentálisan, akár anyagi rászorultság esetén is jobban megnyíljanak egymás felé, ennek
eredményeként
pedig
gyorsabban,
hatékonyabban
tudunk
segíteni.
Várjuk, hívjuk azokat, akik ilyen jellegű szolgálatban szívesen vennének részt, vagy esetleg már így
is végeznek egyedül hasonló látogatást, van jól kialakult kapcsolatuk. Jelezzék, hogy számontartsuk,
kik Ők és kivel vannak akár napi kapcsolatban.
2. Az óvoda udvarára tervezünk ismét a gyerekek bevonásával fűszer-, és gyógynövény kiskertet.
Ez kiváló oktatási-, és nevelési lehetőségeket rejt magában, mivel a kicsik már ebben a korban
megtanulják: felismerni a növényeket és számtalan módon érzékelni azokat, pl. az illatuk alapján,
vagy az ízüket teaként megkóstolva, vagy azt, hogy melyiket hogyan használhatjuk a
mindennapokban fűszerezésre és egészségünk védelmében.
3. 2023 tavaszán újra szeretnénk csatlakozni a „Szeretethíd 2023. évi programjához”. Ennek a
templom felújítása adja a feladatait, annak függvényében tervezzük meg konkrétan a teendőinket.
(takarítás, udvarrendezés stb.) Ezek megvalósulásáról a legközelebbi, vagyis a 2023. évi tavaszi
diakóniai hírlevelünkben számolunk majd be a Szeretett Gyülekezetünknek.
Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy nagyon lelkes a diakóniai szolgálók kis csapata. A
szolgálatunkhoz csatlakoztak nagyon lelkes fiatalok, akiket Isten küldött közénk. Hála Értük és
szolgálatukért! Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akiket elhív Isten erre a szép szolgálatra.
Jutalmunk, hogy tehetjük! Soli deo Gloria!
A Fasori Református Gyülekezet Diakóniai Szolgálatának nevében:
Szombatiné Kovács Margit
a szolgálat vezetője
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