
 

 
 

 

GYÜLEKEZETI KÖRLEVÉL 

2019. HÚSVÉT 
GÖDÖLLŐ-VERESEGYHÁZ-ISASZEG 

 

Ady Endre- A szép húsvét 

 

Odukat és kriptákat pattant 
S bús árkokig leér a szava: 

Ilyen a Husvét szent tavasza 
S ilyen marad. 

 
Miért tudjon Ő az embervérről, 

Mikor künn, a Tavaszban 
Minden csoda csodát csinál 

S minden drága fizetség megtérül? 
 

Óh, Tavasz, óh, Húsvét, 
Emberek ősi biztatója, 

Csak azt szórd szét köztünk: 
Állandó a tavaszi óra 

S ilyen marad. 
 

Krisztus támad és eszmél, 
Odukat és kriptákat pattant. 
Van-e gyönyörűbb ennél? 

 

 

 

"Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy 

irgalmában új életre hívott Jézusnak a halálból az élő reményre való 

feltámadása által, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem 

hervadó örökség várjon rátok."  1Pét 1,3-4  

 

 

 

 

 



 

 
 

Egy régi magyar áldással kívánok áldott ünnepet minden kedves testvéremnek.  

Szeretettel: Albert Gábor 

 

Áldott legyen a szív, mely hordozott,  

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt,  

Legyen áldott eddigi utad,  

És áldott legyen egész életed. 

Legyen áldott Benned a Fény,  

Hogy másoknak is fénye lehess.  

Legyen áldott a Nap sugara,  

És melegítse fel szívedet. 

Hogy lehess enyhet adó forrás  

A szeretetedre szomjazóknak,  

És legyen áldott támasz karod  

A segítségre szorulóknak. 

Legyen áldott gyógyír szavad Minden 

hozzád fordulónak,  

Legyen áldást hozó kezed  Azoknak, kik 

érte nyúlnak. 

 

Áldott legyen a mosolyod,  

Légy vigasz a szenvedőknek.  

Légy te áldott találkozás  

Minden téged keresőnek. 

Legyen áldott immár  

Minden hibád, bűnöd, vétked.  

Hiszen, ki megbocsátja,  

Végtelenül szeret téged! 

Őrizzen hát ez az áldás,  

Fájdalomban, szenvedésben,  

Örömödben, bánatodban,  

Bűnök közti kísértésben. 

Őrizze meg tisztaságod,  

Őrizze meg kedvességed.  

Őrizzen meg önmagadnak,  

És a Téged szeretőknek. 

(ismeretlen szerző) 
       

Kedves Evangélikus testvérek!   

 Gyülekezeti életünk egyre gazdagabb, és ami a legfontosabb, hogy az 

Istentiszteleteinken évről évre többen vagyunk. A keresztelők száma és 

konfirmandusaink létszáma is gyakran több, mit a legnagyobb gyülekezeteké. 

Anyagiakban is gyarapodni tudtunk a múlt esztendőben. Sajnos a zárszámadó 

közgyűlésen kevesen voltunk, pedig igen jó hírekről tudott a vezetőség beszámolni. 

Legfőbb célunkra - hogy a templom tetőfedését felújítsuk – ha lassan is, de gyűlik a 

pénz, múlt év végével már 1,9MFt van elkülönítve. Pályázatot is nyújtottunk be immáron 

másodszor, a Püspöki ajánlást is megkapta gyülekezetünk, az állam azonban másként 

döntött, nem kaptunk forrást. Jövőre újra próbálkozunk! 

Folyamatban van az orgonánk cseréje is: Sikerült megállapodnunk egy műemlék 

orgona megvásárlására, ami méretét tekintve is pont befér a templomunkba. Ha minden 

jól alakul, és tudunk pénzt is kapni/szerezni/gyűjteni a restaurálására, jövő év második 

felében orgona szentelésre is sor kerülhet.  

Önmagunkhoz és más gyülekezetekhez képest is még mindig nagyon kevesen fizetnek 

egyházfenntartói járulékot, holott gyülekezetünk ebből él, fizet minden költségét.  

Kérem ezúton azon gyülekezeti tagjainkat, akik valamilyen oknál fogva nem fizettek 



 

 
eddig, hogy járuljanak hozzá – lehetőleg havi fix összeggel – gyülekezetünk 

költségvetéséhez. (ez legtöbb esetben „elfelejtés”, vagy a gyülekezeti költségvetés 

hiányos tudása)  

Bővebb felvilágosítás költségvetésről, gyülekezeti életről, aktuális programjainkról a 

folyamatosan frissülő gyülekezeti honlapon vagy a facebook oldalon találhatnak.  

https://godollo.lutheran.hu/ 

 

Isten áldását kérjük életünkre, terveink megvalósítására, templomunk tető fedésének 

felújítására és az orgonánk cseréjére.   

 

Minden gyülekezeti testvérnek kívánok áldott HÚSVÉTOT!   

Papp Zoltán sk. 

ESEMÉNY NAPTÁR 

2019.04.14 Húsvéti hangoló concert 

a termplomban, utána 

Szeretetvendégség 

Gödöllő 16.00  

2019.04.17 Lamentációs 

istentisztelet a 

premontrei testvérekkel 

Gödöllő 19.00  

2019.04.18 Nagycsütörtök 

istentisztelet   

Gödöllő 18.00 úrv. 

2019.04.19 Nagypéntek 

istentisztelet  

Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

2019.04.21 Húsvét 

(kórus szolgálat) 

Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2019.04.22 Húsvét Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

 

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

 

Papp Zoltán sk. 

felügyelő 

Albert Gábor sk. 

lelkész 

 
Gödöllői Evangélikus Egyházközség -- 2100 Gödöllő, Kossuth u.2. Tel. 06 20 8248144 

https://godollo.lutheran.hu/ godollo@lutheran.hu 

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