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HEGYI BESZÉD 
     A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉRTESÍTÕJE 
 

 
A L K A L M A I N K 

 
Hétfő           18h       férfi bibliaóra (kéthetente) 
Kedd             9h        imaközösség (kéthetente) 
Szerda        10 h       bibliaóra 
 
Péntek        17 h       ifjúsági bibliaóra 
                    18 h       házi bibliaóra  (kéthetente) 
                                  kisgyermekesek bibliaórája – kb. havonta 
 
Vasárnap    8,30 h   konfirmációi előkészítő 
                     10 h     istentisztelet 
                                 gyermek-istentiszteletek 
                         
Hónap első vasárnapján úrvacsorás istentisztelet 
Hónap utolsó vasárnapján istentisztelet után gyülekezeti kávézó 

 
Címünk: Budapest-Rákoshegyi Ref. Egyházközség,  
1174 Budapest, Szabadság u. 26. 
Email: budapest-rakoshegy@reformatus.hu 
Honlap: www.refrakoshegy.hu 
Telefonok: 258-4720, 06-30-691-6764 
Félfogadási idők: szerda 8,30–9,30; péntek 15,30–16,30 

Számlaszámunk : 10700615-67626883-51100005

 
Ünnep 

 
Szeretjük az ünnepeket. A megállás lehetősége miatt. Testünk-
lelkünk vágyik pihenésre, a megszokottból való kizökkenésre, 
feltöltődésre, örömre. Minden piros betűs ünnepen megadatik ez 
nekünk. De a legtöbbet akkor ad az ünnep, ha az ünnep okát, 
gondolati örökséget újra meg újra megfogalmazzuk, csodáljuk és 
magunkhoz öleljük. 
Húsvét is ideje a pihenésnek és a finom ételeknek. Kapcsolódnak 
hozzá népszokások De az ünnep szíve: hogy föltámadt Jézus! Ezen 
az ünnepen úgy elevenítjük föl az első húsvét eseményeit, hogy 
akiről szólnak, láthatatlanul köztünk van. 
Emlékezünk és imádjuk Őt. 
Róla és neki énekelünk. 
Irántunk való szeretetből ment akkor a keresztre, de most is az ő 
szeretetében élünk. Sőt! Ez a szeretet jövőt készít nekünk a halálon 
túl is. Mindazoknak, akik hittel keresik, befogadják és húsvétkor őt 
imádják. 
 
                                                                          Hornyák Julianna 
                                                                             lelkipásztor 
 

 

 
 

 



Gyülekezeti nap – május 19. 
 
Vendégeink lesznek a váci börtönben büntetésüket letöltött és ott élő 
hitre jutott emberek, akik közül most Boros Lajost mutatjuk be. 
 

Boros Lajost 1993-
ban a bíróság 
fegyveres rablásért 
halmazati 
büntetésként több 
mint húsz évre 
ítélte, amit le is 
töltött.  Lajos Isten 
végtelen 
kegyelmének 
tulajdonítja, hogy 
nem ölt embert, és 
ma már démonaitól 

megszabadulva egy tahitótfalui baptista gyülekezetben hirdeti az 
Igét, harmonikus házasságban él feleségével, együtt nevelik 
kisfiukat.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Amennyiben 2018-ban már felajánlotta adója egy százalékát 

egyházunknak, többé nem kell fáradnia vele, mert az adózási 

törvények tavalyi változása miatt az visszavonásig érvényes. Aki 

tavaly tett nyilatkozatot, annak üresen kell hagynia a nyilatkozati 

lapon a kedvezményezett technikai számára és nevére vonatkozó 

mezőket. 

 

Ki rendelkezhet adója egy százalékáról? 

- akinek van adóköteles jövedelme (magánszemélyek, egyéni 

vállalkozók, őstermelők is) 

- fontos: az is rendelkezhet, akinek a különböző adókedvezmények 

miatt nulla, néhány száz vagy néhány ezer forint a fizetendő adója. A 

nulla és néhány száz, néhány ezer forintos felajánlás is növeli az 

egyház részére juttatott állami támogatás összegét. 

 

A rendelkező nyilatkozat nyomtatványa megtalálható az 

adóhatóságtól kapott borítékban, illetve letölthető a nav.gov.hu 

honlapról is. Ha segítségre van szüksége a kitöltésben, látogasson el 

a wwww.egyszeruenreformatus.hu oldalra, ahol minden tájékoztatást 

megtalál. 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma, amelyet a 

nyilatkozaton fel kell tüntetni: 
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Húsvéti kérdések 

Az üres sírnál én mit tettem volna?  

Kerestem volna Őt egyedül, vagy rémülten futottam volna  

és hívtam volna valakit, hogy keresse meg velem drága halottamat?  

És te mit tettél volna, ha hívtalak volna?  

Jöttél volna velem, hogy lásd: nincs ott?  

Vagy csak sajnáltál volna: szegény, már nem lát a fajdalom miatt... 

 

És Ő megjelent volna nekem?  

Vagy kaptam volna olyan hitet,  

hogy ne kelljen Őt látnom ahhoz, hogy tudjam: azért üres a sírja, 

mert az élő Isten élő Fia Ő ? 

És most mit tegyünk? Kétkedőn kutassunk tények után, és keressünk 

bizonyítékokat?  

Csak azt higgyük, amit látunk? Nem!  Kérd velem, hogy kapjunk 

olyan hitet, 

hogy bár nem látjuk, tudjuk: azért volt üres a sírja, mert az élő Isten 

élő fia Ő! 

 

Tóthné Csohány Katalin 

 
 

 

 

 



Presbiteri hétvégét tartottunk Iszkaszentgyörgyön március 29. és 

31. között. 

A húsvéti kézműveskedés virágvasárnap szombatján, április 13-án 

volt. 

Húsvét keddjén, április 23-án érkeznek az egyházmegye küldöttei az 

éves canonica vizitációra. Este 6 órára a presbitereket feltétlenül 

várjuk. 

Rákoscsabán lesz az egyházmegyei énekkari találkozó május 12-én 

16 órai kezdettel. Minden zeneszeretőt szeretettel várunk! 

Május 19-i gyülekezeti napunk vendégei Csuka Tamásné ny. 

börtönkelkész és a váci börtönben fogvatartottként hitre jutott 

keresztyén testvéreink lesznek. Élettörténeteik a feltámadott és 

szabadító Jézus jelen idejű csodái. 

Hittanos évzáró istentiszteletünk június első vasárnapján, 2-án 

lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyári gyerek- és ifjúsági táborunkat július 15. és 19. között 

szervezzük Szóládra (a Balaton déli partja). Az 5 nap ára 24 000 Ft. 

Várjuk a jelentkezéseket és a befizetéseket. 

 

             a presbiteri hétvége résztvevői az iszkaszentgyörgyi                       
                                             templomban 
 

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván 
a Presbitérium 

 
 
 
 
 
 

 


