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Karácsonyi ének 

Mért fekszel jászolban, ég királya?  

Visszasírsz az éhes barikára.  

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:  

mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma  

jobb tán mint csillag-ür szele volna?  

Jobb talán a puha széna-alom,  

mint a magas égi birodalom? 

Istálló párája, jobb az neked,  

mint gazdag nárdusok és kenetek?  

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:  

kezed csak bús anyád melléért nyult… 

Becsesnek láttad te e földi test  

koldusruháját, hogy fölvetted ezt?  

s nem vélted rossznak a zord életet?  

te, kiről zengjük, hogy megszületett! 

Szeress hát minket is, koldusokat!  

Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.  

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk  

törékeny játékunkat, a reményt. 

BABITS MIHÁLY 

 

„Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!”      

Zs 46,11 

Kedves Testvéreim! Ezzel a zsoltárverssel szólítom meg 

gyülekezetünk tagjait az idei ádvent időszakában. A 

környezetünkben levő hangokat, a világ hangjait (pl. vasútvonal 

mellett lakunk) nem tudjuk megszüntetni, de mindenki tud helyet 

és időt szakítani az elcsendesedésre. Ez az idő szolgáljon arra, 

hogy valamit megérezzünk Isten felénk is kiáradó szeretetéből. 

Drága, szépemlékű nagymamám jutott eszembe, aki nagy 

rádióhallgató volt. A húgától kapott egy zsebrádiót, amit 

egésznap hallgatott és mindenhová magával vitt a lakásban. Egy 

alkalommal a következőre lehettem figyelmes: Nagyi tett-vett 

valamit a szobájában és természetesen szólt a rádiója. Kis idő 

múlva megszemélyesítette a kis készüléket, és így szólt hozzá, 

„ugyan, hallgass már el!” majd kikapcsolta, s így summázott „ na 

végre, hogy elhallgattál”. A vágyott csendben mi történt ezután, 

arra már nem emlékszem. De azt tudom, hogy létezik olyan 

alkalom és csend, amikor Isten megtisztít, békét teremt, 

megerősít és örömmel ajándékoz meg. Urunk ismer bennünket, és 

szándéka, hogy mi is minél többet megismerjünk belőle, a 

lényegéből ami: a Szeretet. 

 

Légy csendes szívvel, légy békével,  

Bízzál, ember, az Istenben!  

Nála van öröm nagy bőséggel,  

Vele célhoz érsz mindenben.  

Ő minden boldogságnak Atyja,  

A bút örömre fordíthatja: Légy csendes szívvel! 

 

 

 

 



Kedves Testvérek! 

Gyülekezetünk fenntartásának legfontosabb anyagi forrása híveink adománya, 

amelyek:  

- az istentiszteletek perselypénze (vasárnapi offertórium) 

- egyházfenntartói járulék (lelkészi hivatal pénztárába befizetve vagy csekken feladva 

vagy banki utalással fizetve) 

Ezek nélkül gyülekezetünk nem tudná ellátni feladatait, nem lenne „működőképes”. 

Közösségünk tagjainak befizetései teszik lehetővé azt is, hogy nehezebb sorsú testvéreinken 

segíthessünk.  

 

Fontos tudni, hogy a Gödöllői Evangélikus Egyházközség nem részesül semmilyen állami 

vagy közegyházi forrásból, így teljesen önellátó. Híveink adományát a parókián egy 

helyiség bérbeadásából befolyó szerény összeg egészíti ki.  

Működésünk fenntartásáért fedeznünk kell nagyon sok költséget, mint a vizet, villanyt, 

gázt, biztosítást, postát, telefont. Ezek mellett fizetünk a megyei és országos egyház részére. 

Gyülekezetünk fenntart egy lelkészt, fizeti a kántort, énekkarunknak karvezetőt. 

Elengedhetetlen a folyamatos karbantartás is, amelyre már nem igen jut fedezet, így 

megújulni, szépülni, modernizálni már nem igen tud gyülekezetünk! 

Egyházfenntartói járulék: Kérem a híveket, hogy segítsék gyülekezetünket. A 

legegyszerűbb fizetési mód egy állandó havi átutalás beállítása, amely minden hónapban 

segíti gyülekezetünk működését és kiszámíthatóságát.  

Gödöllői EvangélikusEgyházközség – számlaszám: 11742049-20126302 

Átlagosan havi 2000 Ft/család nagyban segítené gyülekezetünket! Jelenleg a nyilvántartott 

családok kevesebb mint fele fizet valamilyen összeget.  

Presbitériumunk egész évben folyamatosan dolgozott, amelynek eredményeképpen új 

énekeskönyvből énekelhetünk Istentiszteleteinken, az ifiknek köszönhetően templomunk 

ajtajai megszépültek és jól csukódnak. Templomunk tetőjén kellett karbantartást végezni. 

Nyári táborunk ismét nagyon sikeres volt, köszönet a sok segítő kéznek. A parókián ismét 

lett melegvíz! Fejlesztettük az internet kapcsolatunkat. Korszerűsítésre került fűtésünk, 

most már automatán kapcsol és több meleget is ad. Ehhez egyik gyülekezeti tagunktól 

kaptunk anyagi és szakmai segítséget. Közös alkalmainkat is meg tudtuk tartani. Nagyon jól 

sikerült a gyülekezeti kirándulásunk és a gyülekezeti napunk is. Elindult a weboldalunk 

fejlesztése.  

Köszönet mindenkinek, akik segítették gyülekezetünket, sok sok munkát áldozva 

szabadidejükből gyermekeinkre, ifijeinkre és gyülekezetünkre. 

 
Papp Zoltán 

felügyelő 

KÉRÉS: Email adatbázis frissítés céljából kérem a Testvéreket, küldjenek egy emailt 

„Erős Vár a mi Istenünk” felirattal dr. Szabó Tibor másodfelügyelő részére: 

szabtibi@hotmail.com 

 

 

 

 

2016.12.02. Ádventi koncert Gödöllő 18.00  

2016.12.03. Hálaadó 

istentisztelet 

Veresegyház 15.00  

2016.12.04 Szeretetvendégség 

előadó: Dr 

Kertész Botond 

Gödöllő 16.00  

2016.12.13. Vesperás a 

premontrei 

testvérekkel 

Gödöllő 18.00  

2016.12.24. Szenteste Veresegyház 

Gödöllő 

 

14.30 

16.00 

 

 

2016.12.25. Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

Isaszeg 

08.30 

10.00 

11.45 

úrv 

úrv 

úrv 

2016.12.26. Karácsony Veresegyház 

Gödöllő 

08.30 

10.00 

 

úrv. 

 

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 

Hivatali idő: Hétfő 10-12 

  Csüt 10-12 

mailto:szabtibi@hotmail.com

