
 

 
 

 

 

GYÜLEKEZETI KÖRLEVÉL 

2017. Ádvent 

GÖDÖLLŐ-VERESEGYHÁZ-ISASZEG 

 

Fel nagy örömre! 

Fel nagy örömre! ma született,  

Aki után a föld epedett.  

Mária karján égi a fény,  

Isteni Kisded Szűznek ölén.  

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,  

Nézd csak örömmel Istenedet. 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,  

Bársonyos ágya nincs neki itt.  

Csak ez a szalma, koldusi hely,  

Rá meleget a marha lehel.  

Egyszerű pásztor, térdeden állj!  

Mert ez az égi s földi király. 

Glória zeng Betlehem mezején,  

Éjet elűzi mennyei fény;  

Angyali rendek hirdetik őt,  

Az egyedül szent Üdvözítőt.  

Egyszerű pásztor, arcra borulj,  

Lélekben éledj és megújulj! 

Gárdonyi Géza 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 

cselekedjétek velük. (Mt 7,12) 

 

Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk minden tagját!  

Ádvent időszakában karácsony felé közeledve, igei útmutatásként az un. 

aranyszabályt választottam. Üldögélve e mondat fölött az a kérdés ötlött fel 

bennem, hogyan tudok leginkább megfelelni e szabálynak? Majd eszembe jutott 

egy ifjúsági énekünk versszaka.     „Bízzál Jézusban, add neki minden hitedet. Ő 

azt akarja, legyen mindig béke szeretet. Bízzál benne, fogadd el, és halld meg 

szavát, mert nincsen nála őszintébb barát.”  Ez a barátság indíthat a másik ember 

felé úgy, hogy váljak az ő barátjává. Ha ez így van, a többi, azaz minden 

cselekedet ebből következik. Legyek barátja Feri bácsinak, aki 83 éves katolikus 

létére részt vesz az idősek otthonában tartandó evangélikus Istentiszteleteken is, 

úrvacsorai közösségben is velünk van, s mikor a kehellyel közeledek felé, felkiált, 

azt nem kérek. Legyek barátja a fiam osztálytársának, Trixinek, akit két éve 

kereszteltünk, és akivel alkalmanként csak pár szót tudok váltani. Legyek barátja 

minden gimnazistának, akikkel naponta találkozom, és minden héten áhítat 

keretében szólíthatom meg őket az evangélium erejével. Legyek barátja minden 

gyülekezeti tagnak a hétköznapok sűrűjében, egy-egy alkalomra való készüléskor, 

és az ünnepeink megélésében. Imádságomban hálát adok Krisztusnak 

barátságáért, és kérem őt, hogy további barátságaimat erősítse, és alakítsa testvéri 

kapcsolattá. „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 

élnek! Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” 

Albert Gábor  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

„Áldás és Élet” Az idei évben sok áldást kaptunk az Úrtól amely megtöltötte 

gyülekezetünket élettel.  

- Ökomenikus imahét „…Krisztus szeretete sürget minket…” (2Kor 5,14-20). 

Aki részt vettek az alkalmakon, igazán feltöltődve, szeretetteljesen kezdhette 

meg az évet. A templomunk teljesen megtelt, és nem csak bent, hanem - a hideg 

ellenére - templomunk előtt is sokáig voltunk együtt.  

- Szeretetvendégségen Nagy Anikó filmrendezőtől kaptunk „ajándékot”, 

átérezve sorsokat, élethelyzeteket, és hogy Isten mindenütt jelen van.  

- Finn és Észt testvér-gyülekezeti találkozó.  Féltünk tőle, hogy sok embert 

hogyan is tudunk majd szállással, étellel és tartalmas programmal fogadni a 

szegényes költségvetésünkből. Az Úristennel megélt közösség hozzásegített 

bennünket, hogy négy napot tölthettünk együtt, közösségben vendégek és 

vendégül látók. Felejthetetlen lesz mindannyiunk számára. 

- Gyermekeinknek vasárnaponként gyermek bibliakört és a szokásos nyári 

tábort tartottunk. 

- Gyülekezeti nap -  a nem túl jó idő ellenére nem lehetett ülőhelyet találni – de 

mégis elfértünk!  

- Kirándulás - Cegléd/Ócsa. Jó időben, vidám és tartalmas program volt, 

érdemes megnézni a képeket a weboldalunkon! 

- http://godollo.lutheran.hu Gyülekezetünk weboldala: teljesen új arculattal, 

régi és új tartalmakkal naprakész weboldala lett egyházközségünknek. Hála 

azoknak, akik sok munkával összerakták, elkészítették. Érdemes nézegetni! 

- Reformáció 500 eseménysorozat – 5 napos eseménysorozaton városunk, 

Reformátusok és mi Evangélikusok méltón és tartalmasan ünnepeltünk. A 

Fábry család ajándékaként gyülekezetünk iránti nagy szeretet kaphatunk egy 

„Luther kisplasztikába rejtve”.  

- Gödöllői templom előtti tér megszépült, padokkal, hirdetőtábla festéssel és 

egy kő-mozaik Luther-rózsával gazdagodtunk. 

- Veresegyházi templom elkészült, a külső felújítás után belülről is megszépült.  

Örömmel és köszönettel számolhatok be arról, hogy gyülekezetünk anyagi 

helyzete is a javulás útjára lépett az idei évben, köszönhetően annak, hogy az 

egyházfenntartói járulékbefizetésre már egyre többen állítottak be havi 

rendszeres utalást, és az Istentiszteletek perselypénze is növekedni tudott. A 

templom tető felújításra is több mint fél millió forint gyűlt össze, reméljük jövő 

évben tudunk majd pályázni.  

Köszönet mindenkinek, akik segítették gyülekezetünket, sok 

munkát áldozva gyermekeinkre, ifijeinkre és minden emberre. 
 

 

 

http://godollo.lutheran.hu/


 

 
 

ESEMÉNY NAPTÁR 

2017.12.01 Cavaletta nőikar 

Jótékonysági koncert 

Gödöllő 18.00  

2017.12.02 Veresegyházi 

Evangélikus templom 

átadás 

Veresegyház 15:00  

2017.12.05 Vesperás a premontrei 

testvérekkel 

Gödöllő 18.00  

2017.12.10 Szeretetvendégség 

előadó: Alpárné Szála 

Erzsébet 

Gödöllő 16.00  

2017.12.24 Szenteste Veresegyház 

Gödöllő 

14.30 

16.00 

 

2017.12.25 Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2017.12.26 Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

2017.12.31 Óév, házastársak 

vasárnapja 

Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

 

2018.01.01 Újév Gödöllő 10.00 úrv. 

2018.01.06 Vízkereszt Gödöllő 18.00  
 

 

Ünnepeikre, életükre Isten áldását kérjük! Erős vár a mi Istenünk! 

 

   Papp Zoltán sk.    Albert Gábor sk. 

       felügyelő           lelkész 

 

Gödöllői Evangélikus Egyházközség  

2100 Gödöllő, Kossuth u.2. Tel. 06 20 8248144 

http://godollo.lutheran.hu 

Email: godollo@lutheran.hu 

Hivatali idő: Hétfő 10-12 ; Csütörtök 10-12 

http://godollo.lutheran.hu/
mailto:godollo@lutheran.hu

