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 „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét”              
János 1, 14 
  
  

 

 Hol lakik? 
 
Teszik fel gyakran a kérdést a hittanos gyerekek az Istennel kapcsolatban. Hol lakik 
az Isten? 
Az Isten a mennyben lakik – mondja a Szentírás. A menny nem a kék eget jelenti, és 
nem is a csillagok között űrt. A menny nem a mi világunkban van: a teremtett világ 
nem képes befogadni teremtőjét. A teremtő kívül van az ő teremtményén. Az alkotó 
és az alkotás különbözik. Így az ő lakóhelye a menny is különbözik a mi világunktól.  
Aztán egyszer a Teremtő mégiscsak úgy döntött, hogy eljön ebbe a világba, a 
miénkbe. Ezért lett a karácsony. A karácsony az Isten testté lételének eseménye.  
Eljött az Isten egyszülött Fia, hogy megismertesse velünk az Istent. Testközelből 
érezhessük, ki a mi Istenünk? 
Így a mennyben lakó Isten az idő egy szakaszán itt lakott közöttünk. Itt lakott 
közöttünk és mi láttuk az ő dicsőségét. Láttuk nagyszerű tetteit, láttuk kegyelmének 
nagyságát, láttuk és megtapasztaltuk szeretetét. Jézus életének nem egész négy 
évtizedében az Isten itt lakott a földön. Átélte azt, amit mi is átélünk, örömöt, 
fájdalmat, befogadást és kirekesztést. Megélte az emberi életet annak szépségével 
és nyomorúságával együtt.   
Isten a földön. Ezt zengi karácsony örömhíre a mi számunkra. Nem tekintette 
zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel. megüresítette 
önmagát, - így tesz bizonyságot az eljövetelről Pál apostol a Filippibeliekhez írott 
levelében.  Le tudott mondani az Isten lét mennyei dicsőségéről, hogy felvegye földi 
élet nyomorúságát és minden baját. Amikor látjuk, hogy emberek milyen betegesen 
ragaszkodnak a dicsőséghez, hatalomhoz, e világ javaihoz, annál nagyobb a 
csodálatunk Jézus iránt, aki mennyei dicsőségről mondott le, hogy itt legyen velünk, 
és átélje mindazt, amit átélt. Jézus az emberekért tette, amit tett. 
Jézus ma is közöttünk van. Ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük – mondta. Ma is jelen van a gyülekezet közösségében, 
elsősorban az istentiszteleti alkalmakon. Jelen van a keresztyének által is a világban. 



S ha úgy érezzük, hogy ebben a világban egy kicsit kevés a keresztyénség, tartsunk 
önvizsgálatot, hogy vajon ebben nincs-e személyes felelősségünk?  A keresztyénség 
egy nagy, Istent dicsőítő kórus, de ahogy egy nagy kórusban is szükség van minden 
hangra, úgy ebben is. Rád is szükségünk van. Szükségünk van alkalmainkon, 
szükségünk van az anyagi terhek hordozásában, szükségünk van az 
áldozathozatalban. 
Jézus ma is lakik valahol. Felment a Mennybe, de velünk is van. A mi szívünkben is 
helyet keres. Mondjuk el mi is a kérést egyik szép énekünkkel: 
 
„Megváltóm egy kérésemet nem vetheted meg nékem; Hogy szívem mélyén tégedet 
hordozhatlak, remélem, És bölcsőd, szállásod leszek; Jövel hát, tölts el engemet 
Magaddal: nagy örömmel!” 329. dics. 4. verse  
Éljük meg ezt a csodát karácsony ünnepén és egész életünkben!         Ámen 
 
                                                                                                   Niederhoffer Zoltán 
                                                                                                           lelkipásztor 
 
 
                                          

Ádventi szeretetvendégség 
 

December 18-án, ádvent 4. vasárnapján délután 3 órakor szeretetvendégséget 
tartunk a /nagytemplomi/ gyülekezeti teremben.  A szeretetvendégségen előadást 
tart Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla szép képekkel és versekkel Erdélyről, híres 
székelyekről.  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a gyülekezet minden tagját 
erre az alkalomra. Kérjük, hogy akinek számára a közlekedés gondot okoz, jelezze 
azt Schulcz Jenőné missziói gondnok asszonynál, aki azt meg fogja szervezni. 
Telefonszám: 88 403 771 
 
  

GONDNOKI BESZÁMOLÓ 

ADVENT 2016 

 
Kedves karácsonyra készülő gyülekezet! 

Nehéz feladat évente újra és újra leülni a billentyűzet elé és megírni a gondnoki beszámolót 

úgy, hogy ne csupán néhány adat puszta felsorolása legyen, hanem olvasható, olvasásra 

érdemes információkat is átadjon. 

Néhány szó tehát az évi gazdálkodásunkról:  

Az egyházközség materiális létének finanszírozására a bevételeink legjelentősebb hányada a 

gyülekezet tagjainak adományaiból (egyházfenntartói járulék, perselypénz) tevődik össze. 

Egy kisebb (de nem elhanyagolható) rész a bérbeadásból származó bevétel, és nem túl nagy 

hányad az esetlegesen megnyert állami és egyházi pályázatokból befolyó támogatás. 

Most már évekre visszamenőlegesen úgy látszik, hogy az egyházfenntartói adományokat 

többnyire a naptári év végére koncentrálva kapja meg tőlünk, egyházfenntartóktól, az 

egyházközség. Persze ez érthető, év végén látjuk, hogy hányadán állunk, és évközben annyi 

mindent kell hónapról hónapra kifizetnünk, így csak kevesen vannak, akik havi 



rendszerességgel tudnak hozzájárulni az egyházközség működéséhez. Pedig az 

egyházközségi pénztár kifizetései, folyamatosak (rezsi költségek, lelkészi díjak, járulékok), 

különösen ettől az évtől, amikortól, egy új zsinati szabályozás szerint a nyugdíjintézeti 

befizetéseket sem, három havi gyakorisággal, hanem havonta kell teljesíteni. 

Hála Istennek, azért évről évre sikerül úgy gazdálkodnunk, hogy a körülbelüli havi 800 - 

900 ezer Ft fix kiadást, még a szűkösnek tűnő őszi hónapokban is ki tudtuk fizetni.  

Azonban adódnak olyan szeptemberi, októberi számlák, amiket csak késleltetetve fizetünk. 

Bár, még nincs kész a 2016-os év könyvelése úgy tűnik, hogy ebben az évben is 6 -7 M Ft. 

egyházfenntartói járulékból,  3-4 M Ft  perselypénzből, 2,5 M Ft bérleti díjból 

gazdálkodhatunk. 

  Milyen újdonságok és változások történtek 2016 – ban? 

- Újra tárgyaltuk az OTP-vel a bankszámlaszerződésünket, így jelentősen (kb. 50%) 

csökkentek a banki költségeink. 

- Egyik kedves gyülekezeti tagunk, névtelenül, 200 ezer Ft –ot adományozott az 

aranyozási munkálatok befejezésére.  A munka folyamatban van. 

- Befejeződött a gyülekezeti tanácskozó terem feletti terasz szigetelése és újra 

burkolása (300 ezer Ft), így egy újabb épületbeázást sikerült elhárítani. 

- A lelkészek mindkét gyülekezetrészben szerveztek 1-1 hetes hittanos napközis 

tábort. A táborokat (kb. 400 ezer Ft) részben a szülői befizetésekből, részben EMI 

pályázati támogatásból sikerült megvalósítani. A gyülekezeti pénztár hozzájárulása a 

gyülekezeti termek ablakainak szúnyoghálóval való felszerelése volt (50 ezer Ft) 

- A koranyár szomorú eseménye volt Dr. Kovács Attila püspök úr temetése. Egy 

kisebb küldöttséggel képviseltük a gyülekezetet. Az utazás 87000 Ft- os költségeit 

nagyrészt a küldöttség tagjai fizették (50 ezer Ft). A fennmaradó 37 Ft-ot a 

gyülekezet pénztárából fizettük. A koszorúmegváltásként 38 ezer Ft adomány gyűlt 

össze, amit a gyászoló család kérésének megfelelően átutaltunk a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma javára. 

- Amint a istentiszteletre járó hívek, bizonyára tapasztalták, az parókián lévő 

egyházkerületi épületben, az alagsori lakást az Egyházkerület bérbe adta. A bérlő a 

bérleti díj fejében a teljes parókia udvart (Bátorkeszi park) karban tartja. Ők a 

nyáron egy mindenre kiterjedő lomtalanítással kezdték a munkát. Két konténernyi 

szemetet szállíttattunk el. ( a szállítás költsége, konténerdíj 90 ezer Ft volt). 

- Itt kell megemlíteni, hogy az épületek takarítását évek óta végző nyugdíjas 

testvérünk (Klári néni) a továbbiakban, ez év novemberétől, nem tudja vállalni, ezért 

új takarítót találtunk erre a munkára. 

- 40 ezer forintot költöttünk az iskolai a hitoktatás eszközeire 

- 30 ezer Ft-ból jótékonykodtunk. 

Amit nem sikerült megoldani, pedig terveztük, az Új Templomi irodaszárny falainak 

vizesedésének megszüntetése.   A megoldás azért késik, mert egyelőre azt sem sikerült 

kideríteni, hogy mi a vizesedés oka és hogy milyen módszerrel lehetne megszüntetni 

véglegesen ezt a problémát. 

                                                                                      Bognár Béla, gondnok 

 

Veszprém, 2016. november 20.  



 

Kárpát-medencei Imanap 

 

Ismét megrendezésre kerül a Kárpát- medencei Imanap alkalma, most december 4-

én, vasárnap este 5 órakor.  Szeretettel hívjuk az alkalomra a gyülekezet minden 

tagját. Helyszíne a nagytemplomi gyülekezeti terem. 
  

 

 

 Belső és külső utakon 

 
- visszatekintés a nyári táborokra – 

Az elmúlt évben szép találkozási lehetőségetek kapott a gyülekezet Istentől.  

Egy csoport manchesteri református fiatal lelkészükkel együtt látogatott el Veszprémbe  

két hétre. Angol barátaink fáradságot nem kímélve, a legkisebbekre is odafigyelve  

vezették az angol nyelvű hittantábort. Majd a gyülekezet ifiseivel együtt kiránduláson  

vettek részt Darányba és Istvándiba, ahol betekintést kaptak a helyi gyülekezetek 

életébe, a cigányság küzdelmeibe.  

A napközis táborban a sok játék mellett minden nap tetten érhető volt az újra megtalált  

egység. A nyelvi nehézségek ellenére, a közlekedés kihívásai, a kézművesség után  

maradt felfordulás ellenére az Istenre figyelés idején mindenki csendre talált. 

Gyerekekkel együtt keresni Istent mindig nagy élmény! A mai versenyszellemmel 

ellentétben, amikor az ember csakis az önmagával való egységre törekszik, mindez 

felülíródik a gyülekezet körében. Az egymásra figyelés jelen volt még a focizás, a 

balatoni strandolás alatt is!  

A napindító programokban a gyerekek együtt, közösségben tanulták, hogy a keresztyén  

közösségi élet lehet örömteli és világos tartomány. A vidám játékok gyakran komoly  

kihívást és ügyességet igénylő feladatok voltak a táborban résztvevő negyvenkét  

gyermek és tíz segítő számára. A vizes tálból alma evést még a legkisebbek is ki akarták  

próbálni. Mindenkinek nagy élmény volt a „létra” játék, amikor egymásra vigyázva élő  

„létrán” vagyis lábakon ugráltak át a gyerekek. A sok élményt, a pergő játékok 

lendületét fel sem lehet egy lapon sorolni – mennyi örömet adott ezt a tábor!  

Délelőttönként a templomtérben angol és magyar nyelven szituációs játékok, és 

labirintus kaland segítségével ismerkedtek a gyerekek a Biblia fordítóival és egy-egy 

bibliai hős életével (Károli Gáspár, Dániel, Gedeon, Pál apostol).  

A kertben megépített „Biblia-házat” öt csoportban festették ki a gyerekek azokkal a  

motívumokkal és üzenetekkel, amelyek ma is központi üzenetei keresztyén életünknek.  

A gyülekezetépítés fontos eseménye volt a gyülekezet többgenerációs tábora, melynek 

az elmúlt évben a szépfekvésű Vál adott helyet július 28-31-e között. A tábor 

korosztályos beszélgetésein az időbeosztásról, a szent időkről, az alkalmas időkről szólt 

a beszélgetés. Isten ajándéka, amikor megélhetjük a gyülekezet mint család bizalmát és 

összekapaszkodását. Ez a tábor már a kilencedik többgenerációs hét volt az új templomi 

közösség számára. Szeretnénk, ha a tizedikre is sor kerülne 2017-ben. Az állandó 

konfliktusok világában a mi választásunk, hogy tudjuk kiemelt időt tölteni a mirtusz- és 

ciprusemberekkel.  

Hiszem, hogy Isten gondjába vett minket ebben az évben is. Soli Deo Gloria.   

 

                                                                                        Závodi Zsuzsanna,  lelkész  



 
N Ő S Z Ö V E T S É G  

 

 
Ismét eltelt egy esztendő. Nőszövetségünk tevékenységéről a gyülekezetünkben pár 
mondattal szeretnék beszámolni. 
Szolgálatunk jelentős részét képezik a szeretetvendégségekkel kapcsolatos 
tennivalók: sütemények sütése, melyben a gyülekezetünk asszonyai is példásan részt 
vesznek. /Finomabbnál finomabb sütikkel./ Aztán a megterítéstől a mosogatásig való 
szorgoskodás. 
Ebben az évben sem szűkölködtünk ezekben az alkalmakban. Hittanosaink részére a 
tanévnyitó és tanévzáró istentiszteletet követően. Az egyházmegyei kórustalálkozó 
idején. A világimanap alkalmán, melyet az evangélikus gyülekezet tagjaival együtt 
tartottunk a gyülekezeti teremben.  
Tavasszal részt vettünk Balatonfüreden a Dunántúli Egyházkerület nőszövetségi 
konferenciáján. Ragyogó előadásokat hallottunk / Hajléktalanmisszió, Családi élet, 
Kárpátalja ma./ Gyülekezetünkben kezdeményeztük a kárpátaljaiak részére 
adományok gyűjtését nehéz életük megsegítésére. Szép összeg jött össze két 
vasárnap az erre a célra kihelyezett perselyekben. Örömmel továbbítottuk. 
Beteglátogatásokban is részt vettünk. 
Tettük, amit tudtunk, és most a gyülekezet tagjaival együtt várjuk a karácsonyt, 
amikor „Az ige testté lett.” 
Áldott békés várakozást kívánunk! 
 
                                                                                          Vajna Erzsébet  
                                                                                  a Nőszövetség nevében 
 
 

Hittanoktatás 

 
Szeretettel  várjuk a gyermekeket a hitoktatásra. A város minden állami általános 
iskolájának minden évfolyamán van hitoktatás, ahol azt a szülők igényelték. 
Emlékezzünk a következő évi beiratáson arra, amire a gyermekek keresztelőjén 
ígéretet tettünk. Az ígéret ez volt: úgy nevelem és neveltetem, hogy majd ő maga 
tegyen vallást hitéről a konfirmáció alkalmából. A neveltetés azt jelenti,  hogy 
amikor a keresztyén szülő dönt arról, hogy hit és erkölcstanra, vagy erkölcstanra 
iratja gyermekét, akkor az elsőt választja. Éljünk a lehetőséggel, és írassuk be 
gyermekünket a hit és erkölcstan oktatásra. 
Kívánok minden családnak áldott karácsonyi ünnepeket és békés boldog új 
esztendőt! 
 

                                                                                             Niederhoffer Zoltánné 

                                                                                                  lelkész-hitoktató 

 



 

E g y h á z f e n n t a r t ó i  j á r u l é k ,  a z  a d ó  1 % - a  é s  a  s z á m l a s z á m o k  
 

 

Ezúton mondunk köszönetet az adó egy százalékának eddigi felajánlásáért és továbbra is 

köszönettel fogadjuk testvéreink egy százalékának felajánlását. Tudjuk, kétszer egy 

százalékot lehet az adóból felajánlani. Az egyik egy százalékot az egyháznak, amit a 

közegyház kap meg, de fel lehet ajánlani egy másik egy százalékot például alapítványoknak. 

Amit gyülekezetünk alapítványainak ajánlanak fel az a gyülekezet támogatására fordítódik, 

teljes egészében. Természetesen nem cserélendő fel az adó egy százaléka a 

jövedelem egy százalékával és nem is helyettesíti azt. Az egyházfenntartói 

járulék az a jövedelem egy százaléka és minimum 8 ezer forint 

személyenként. Ez egyházjogi kategória is, azaz az egyháztagság feltétele. Ugyanakkor 

mindig jól jön, az anyagilag gyengébb nyári hónapok után, az, amikor megérkezik az adó 

egy százaléka is. Mára ténylegesen elengedhetetlen része lett a költségvetésünknek. Már 

régen jeleztük, hogy aki az egyházfenntartói járulékot alapítványra akarja fizetni, az a 

gyülekezetért alapítványra fizesse. A gyülekezetért alapítvány az egész veszprémi 

gyülekezet terheinek hordozásához teljes mértékben hozzájárul.  A Presbitérium egyébként 

úgy határozott, hogy a költségek csökkentése és az adminisztráció egyszerűsítése miatt a 

körlevélbe csak egyházközségi csekket teszünk. Aki mégis alapítványra szeretne fizetni, 

külön kérje a csekket erre a templomokban.  

Külön is buzdítjuk azokat a fiatalokat, akik a konfirmáció után már 

felnőttek lettek, és saját jövedelemmel rendelkeznek, hogy az 

egyházfenntartói járulék befizetésével lépjenek a felnőtt egyháztagok 

sorába. Nem tudjuk nélkülözni az ő hozzájárulásukat sem. Az idősek 

idővel elmennek sajnos közülünk, fontos, hogy a fiatalok helyükbe lépjenek 

az egyház fenntartásában. 
 

                                                                                               Az Egyházközség Elnöksége 

 

 

 

A Veszprémi Református Egyházközség számlaszáma: OTP Bank 11748007-20903390 

Veszprémi Református Gyülekezetért Alapítvány adószáma: 18917107-1-19 

számlaszáma: Kinizsi Bank 73200206-11257770 

Új Veszprémi Református Templomért Alapítvány adószáma: 18917097-1-19 

számlaszáma: OTP Bank 11748007-20103679 

A másik felajánlható 1%-ot várjuk a református egyház javára. 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Kérés: Takarékossági okból a csekkeket (ha lehet) az adott banknál kérjük feladni! 

 

 

 A 2016-os cserkészév 

A 2016-os év folyamán 6 őrs működik a Bátorkeszi István Cserkészcsapatban. A fiatalabb 
korosztályú őrsök rendszerint hetente tartanak gyűlést. Az idősebbek nehezebben tudnak  
 



összejárni, mert jónéhány cserkészünk Budapesten, külföldön, vagy Szombathelyen tanul, 
dolgozik. A közös csapatprogramokon azért szerencsére szép számmal össze tudtunk 
gyűlni, mindenki szívesen jár vissza a régi ismerősök és újonc cserkészek közé a cserkész 
közösségbe. A csapatprogramok után általában fizikailag kissé fáradtan, de lelkileg 
feltöltődve térnek vissza a cserkészek a hétköznapi kerékvágásba. 
Az év első közös alkalma a már hagyományosnak tekinthető korcsolyázás volt a Jutasi úti 
jégpályán. 
Március 15-én a többi veszprémi cserkészcsapattal közösen vettünk részt a Dózsa György 
téri ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson. Az ünnepségen a Dózsa György Általános 
Iskola diákjai által előadott műsorban is szerepelt „bátokeszis” cserkész. 
Március végén részt vettünk a Szent Imre Cserkészcsapat által meghirdetett Mansfeld Péter 
emléktúrán. Több távon is lehetett indulni, csapatunk tagjai a 15 km-es távú útvonalon 
mentek végig. A nap folyamán megemlékeztünk Mansfeld Péterről, az 1956-os forradalom 
egyik mártíralakjáról.  
Húsvét hétfőn a hagyományokat ápolva felkerekedtek a cserkészfiúk és vödrökkel sorra 
meglátogatták a lányokat, akik a locsolásért piros tojásokkal kedveskedtek. 
Idén tavasszal Tihanyba mentünk táborozni. A sajkodi erdei iskolánál szállt meg a csapat 2 
éjszakára. A hétvége során kiscserkészeink végighaladtak a számukra felállított próba 
állomásain és számot adtak az előző tanév során megszerzett cserkésztudásukról. 
Hazaindulás előtt vasárnap Nagytiszteletű Császár Attila Esperes Úr igehirdetését hallgattuk 
meg a tihanyi Istentiszteleten. 
Nyár elején az éjszakai túra alkalmával is a Balaton-felvidéket vettük célba. Balatonfüredről 
indultunk és Hidegkúton át gyalogoltunk a Pécsely felett található Zádor-várig. Itt hajtottuk 
álomra fejünket, de csak néhány órára, mert reggel még be kellett érnünk Barnagra, onnan 
buszoztunk haza Veszprémbe. 
10 napos nyári táborunk idén a Börzsönyben volt, Bernecebaráti település közelében. Az 
első néhány napunk építkezéssel telt. Az őrsök kialakították körleteiket, de a közös tábori 
építmények is elkészültek: zászlórúd, konyha földbe ásott tűzhellyel, mosogató állvány, 
tábortűzrakó hely, étkező, fürdősátor, emésztő, latrina. Az építkezések után az általunk 
kialakított tábori kényelmet hátrahagytuk és 2 napos túrára kerekedtünk fel. 
Felkapaszkodtunk a Börzsöny legnagyobb csúcsaira, a Nagy-Hideg-hegyre és a 
Csóványosra is. Néhány helyen lezárt turistautakat találtunk, ugyanis még folyik a 2014 
december eleji ónos eső okozta károk elhárítása. A táborba visszatérve a szülők, rokonok 
fogadására készültünk fel, mert a következő nap nyílt nap volt, amikor az otthoniak is 
betekinthettek a tábor életébe. A 10 napba még fért néhány program: lelki nap, kalmárjáték, 
próba, őrsi főzés, sport. 
A nyári szünet után, az új tanévben ismét elkezdődtek az őrsi foglalkozások, az új 
cserkészév nyitányaként Bakonybél környékén túrázott a csapat. 
Az október 23-i hétvégén mentünk Nagyvázsonyba az őszi táborba, 23-án vasárnap részt 
vettünk a nagyvázsonyi ünnepi Istentiszteleten. 
Novemberben a Skorpió őrs tagjai indultak útnak Bicskére a cserkészkerületi regős napra. A 
fiúk egy-egy kanalat faragtak maguknak a nap során.  
Decemberben a Szent Imre Cserkészcsapat rendezi a Mikulás focikupát, erre készülnek 
őrseink, reméljük idén is szép eredményeket érünk el a tornán. Az év utolsó 
csapatfoglalkozásán, 17-én megajándékozzák egymást a csapattagok és együtt hangolódunk 
karácsony ünnepére. 
A következő év tartogat kihívásokat cserkészeinknek, április végén a veszprémi csapatokkal 
közösen rendezzük meg a kerületi cserkésznapot, nyáron pedig kerületi nagytábor lesz 
Nagytevel környékén. Mindkét program szervezésében számítanak a veszprémi református 
cserkészek munkájára is, reméljük hasznosan részt tudunk venni a szervezőmunkában. 
 
 
 

 Imreh György (csapatparancsnok) 

 



 

 
R E N D S Z E R E S  A L K A L M A I N K  

 

Kedd       1700      Bibliaóra az új templomban 
 1800 Felnőttoktatás a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Szerda  1800      Imaóra az új központban       
Csütörtök 1500 Nőszövetség a gyülekezeti teremben, nagytemplom 
 1700 Bibliaóra a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Péntek          1800 Ifjúsági bibliaóra felnőtt fiataloknak az új központban                             
Szombat 1600 Cserkészet a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Vasárnap 0930 Istentisztelet az új templomban, közben gyermek-istentisztelet 
 1000 Istentisztelet a nagytemplomban, közben gyermek-istentisztelet 
 1500 Istentisztelet Márkón a hónap 1. vasárnapján 
 1700 Istentisztelet a nagytemplomi gyülekezeti teremben a hónap első 
vasárnapján 
 
HAVONTA 

• a hónap 1. vasárnapján kéthavonta családi istentisztelet az új 
templomban 

• havonta egyszer reggel istentisztelet a szilágyi iskolásoknak a   
nagytemplomi gyülekezeti teremben  

 
 

A D V E N T I  Ü N N E P I  A L K A L M A I N K  
 
  
Szeretetvendégség a gyülekezet minden tagja számára december 18-án, vasárnap 
délután 3 órától a gyülekezeti terember /Dózsa Gy. u. 22/. 
Advent 4. vasárnapján, december 18-án, délelőtt 10 órakor az állami iskolák hittanos 
gyermekeinek karácsonyi ünnepélye a nagytemplomban 
Szenteste:         15 ó Istentisztelet a nagytemplomban a szilágyi iskolások karácsonyi                                                       
műsorával          / Új időpont!  Új időpont!  Új időpont! /  
                           16 ó Istentisztelet gyermekek karácsonyi ünnepélyével - újtemplom 
   
Karácsony I. napja: 
    9ó 30 Istentisztelet úrvacsorával . újtemplom 
 10 óra Istentisztelet úrvacsorával – nagy templom 
 15 óra Istentisztelet úrvacsorával - Márkó 
 17 óra Istentisztelet - gyülekezeti terem nagytemplom 
Karácsony II. nap:  9 óra 30 Istentisztelet úrvacsorával - új templom 
 10 óra Istentisztelet úrvacsorával - nagy templom 
December 31.       17 óra: Óévi hálaadó istentisztelet nagytemplomi gyülekezeti terem 
       18 óra  Óévi hálaadó istentisztelet új templom 
Január 1.              9 óra 30  Istentisztelet - új templom  
            10 óra Istentisztelet – nagytemplom 
 

R e f o r m á t u s  L e l k é s z i  H i v a t a l  
Veszprém, Dózsa György út 22. 

Telefon: 88/425-871 
 

Ú j  R e f o r m á t u s  K ö z p o n t  
Veszprém, Kálvin János Park 1. Telefon: 88/442-742 


