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BUDAPEST – PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

1188. Budapest, Rákóczi u 81. Telefon: 295 34 27 – 06 30 445 39 55 

 

 

A BUDAPEST – PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  

MISSZIÓI MUNKATERVE  

A  

2015. ÉVRE 

 

 

 

I. Istentiszteletek 

 

1. Vasárnap d. e. 10 órakor a gyülekezet templomában. Ézsaiás könyvének ma-

gyarázata, vagy szabadon választott Igék magyarázata. (A gyülekezet életét se-

gítő, aktuális kérdésekkel kapcsolatos, ill. evangélizációs, megerősítő, vigasztaló 

jellegű igehirdetések változó textusok segítségével.) 

 

2. Istentisztelet a következő időpontokban: újév d.e. 10,00 órakor, nagypéntek 

d.e. 10,00 és d.u. 6 órakor, áldozócsütörtök d.e 10,00 és d.u 6 órakor, reformáció 

d.e. 10,00 és d.u. 5 órakor, óév este 6 órakor.  

 

 

II. Bibliaórák 

 

1. Hétfőn  d.e. 10 órakor a gyülekezeti teremben. Napi ÚSz-i Ige magyarázata, 

megbeszélése, imaközösség. 

 

2. A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola tantestülete /szülői 

közössége/ számára minden hétfőn d.u 4 órakor az iskola könyvtárában. Napi 

Ige, vagy a felmerülő kérdésekkel, gondokkal kapcsolatos igei válasz keresése. 

 

3. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben. Szabadon vá-

lasztott bibliai könyv magyarázata, megbeszélése, imaközösség, munkatársi meg-

beszélésekkel. 

 

4. Férfibibliaóra minden hónapban egyszer (első csütörtök) este 8 órakor a 

gyülekezeti teremben. Felváltva tartják a résztvevők. Ehhez az alkalomhoz kap-

csolódik havonta egyszer egy családi program ( sport, színházlátogatás, kirándu-

lás…) Felelős: Szekeres Attila. 
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5. Házi csoport minden második szerdán este 8 órakor, változó helyszíneken. 

Vasárnapi igehirdetés megbeszélése, szolgálatok beosztása. 

 

III.Egyéb alkalmak. 

 

1. Úrvacsorai előkészítők minden úrvacsoraosztás előtt hétfőtől péntekig a 

templomban vagy a gyülekezeti teremben. Ha lehetséges vendég igehirdetők 

szolgálatával. 

Úrvacsorai alkalmak: Imahetet lezáró vasárnap, böjt első vasárnapja, nagypén-

tek, húsvét első és második napja, pünkösd első és második (konfirmáció) napja, 

új kenyér (augusztus), új bor (reformáció), advent első vasárnapja, karácsony 

első és második napja, s amennyiben szilveszter este együtt van a gyülekezet, 

úgy szilveszter éjfélkor). 

 

2. Ökumenikus sorozatok. Ökumenikus imahét a római katolikus, baptista és 

evangélikus gyülekezettel közösen. A baptista gyülekezettel közösen a reformá-

ció heti istentiszteletek, valamint a közös reformációi ünnepély.  

 

3. Evangélizációk. Évente két alkalommal, ha arra alkalmas igehirdetőket talá-

lunk. 

 

4. Gyülekezeti napok. Negyedévenként, vasárnap d.e. fél 10-től istentisztelet, 

majd kb. d.u. 4 óráig tartó programokkal, közös ebéddel.  

 

5. Szeretetvendégségek Negyedévenként, vasárnap d.u. 3 órakor a gyülekezeti 

teremben, vendégelőadók szolgálatával. 

 

6. Egyházzenei alkalmak évente kétszer. 

 

7. Olvasó és önképző kör. Gyülekezeti tagok, vendégelőadók által tartott elő-

adások különféle kérdésekről. Tudósokkal, művészekkel, írókkal való találkozás. 

Célja az, hogy segítse a hitben élő emberek tájékozódását a világban. 

 

8. Iskola nap. A Szenczi Molnár Albert Iskola dolgozói a vendégeink egy vagy 

két csendes-nap keretén belül (Február hónapban). A csendesnap témája az isko-

lai munka segítését és a dolgozók gyülekezetbe való betagolódását is szolgálják. 

 

9. Ifjúsági és gyülekezeti diakóniai akciók, színházlátogatás, kirándulások, ut-

camissziós alkalmak, játszótéri misszió lehetőség szerint. 

 

10. Munkatársi megbeszélések 
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Havonta egyszer minden gyülekezeti munkaág vezetője beszámol az elvégzett 

munkáról és a következő időszak feladatairól.  

 

11. Idősek közös ebédje karácsonykor. 

A gyülekezeti karácsonyi műsor után az idős, magányos testvéreinket ebéddel 

várja és műsorral, szerény ajándékkal köszönti a gyülekezet. A fiatalok szolgál-

nak fel! A közlekedni nem tudókat az autóval rendelkező gyülekezeti tagok hoz-

zák el és viszik haza. 

 

 

IV. Gyermekmunka 

 

1. Gyermekistentisztelet minden vasárnap d.e. 10 órakor az istentisztelettel 

egy időben. Három csoportban folynak a foglalkozások /óvodás, alsó-, felső tago-

zatosok/. A 

 

2.Gyermeknapok. Évente 2-3 alkalommal. Gyermekek szolgálata a gyülekezeti 

közösségben. Kézműves foglalkozások. 

 

3.Kirándulás iskolaév /évi 2-3 alkalommal/kezdetén, végén, ill. év közben. 

 

4.Gyermekek köszöntése a születésnapjukon személyes látogatással vagy képes-

lappal. 

 

 

V. Konfirmáció 

 

1.VIII.osztályos tanulóknak a Szenczi Molnár Albert Ref. Általános Iskolában 

Kedden d.u. 3 órakor. 

 

2.VII. osztályos tanulóknak a Szenczi Molnár Albert Ref. Általános Iskolában 

csütörtökön d.u. 2,30 órakor. 

 

3.VI. osztályos tanulóknak előkészítő /bibliaismeret/, pénteken délután 3 óra-

kor a gyülekezeti teremben. 

 

4.VII és VIII. osztályos tanulóknak konfirmációi előkészítő, pénteken délután 

4 órakor a gyülekezeti teremben. 
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5.Konfirmációi előkészítő /keresztelési/ felnőtteknek 25 – 30 órában, pénteken 

este 6 órakor a gyülekezeti teremben, vagy személyes találkozással a megbe-

szélt időpontokban. 

 

 

VI. Nyári táborok. 

 

1. Gyermektábor /nyári időszakban 1 hét/ Győr mellett. Ebben az esztendőben 

is elsősorban az iskola tanulóit szervezzük erre legfőképpen. 

 

2. Ifjúsági tábor /nyári időszakban 9-10 nap/ (Tisza tónál/ 

 

3. Gyülekezeti tábor  augusztus 15-től Cegléden/Családos tábor a gyermek, if-

júsági és felnőtt tábor együttes tartása/ 1 hét. 

 

4.Napközis tábor a Szenczi Molnár Albert Ref. Általános Iskolában (40-50 

gyermekkel) a gyermekmunkások és a gyülekezeti tagok szolgálatával. Szervezi 

Menkó Attila és felesége. 

 

5. Felnőtt tábor /nyári időszakban, ill. kora tavasszal vagy ősszel/3 – 5 nap. 

 

6. Presbiteri csendesnapok. Valamelyik üdülőben szeretnénk megtartani a pres-

biterek, ill. a presbitercsaládok részvételével. 

 

 

VII. Hittanórák. 

 

1.Kötelező hitoktatás minden területünkön lévő általános iskolában. (16 csoport, 

46 tanuló) 

 

2. Fakultatív hitoktatás minden iskolában és óvodában, (ha lehetőség van 

rá!)az intézmények által megszabott időpontban. Ebben az évben az iskolák első 

és ötödik osztályában hivatalosan tartott órák. Hitoktató: dr Molnár L.Miklósné 

középiskolai tanár. (8 csoport és kb. 50-60 gyermek) Óvodákban Szekeresné 

Szent Krisztina hitoktató. 

 

2. Szenczi Molnár Albert Iskolában a tanrendbe beépítve, délelőtt (8 csoport 

heti két órában+ egyházi ének oktatás az iskola rendje szerint). 

 

3. Gyülekezeti teremben, azok számára, akik máshová járnak iskolába, vagy az 

iskolai hitoktatás egyéb foglalkozással ütközik. 
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VIII. Iskolai áhítatok, csendesnapok, ünnepek. 

 

1. Hétfőn 8,00 – 9,00 hétkezdő áhítat az alsó tagozatosoknak a gyülekezet 

templomában 

 

2. Kedden 8,00 – 9,00 hétkezdő áhítat a felső tagozatosoknak a  gyülekezet 

templomában. 

 

3. Csendesnapok tartása a gyülekezet templomában, külön az alsó és felső tago-

zat számára. 

 

4. Egyházi ünnepek megünneplése a gyülekezet templomában, külön az alsó és 

felső tagozat számára. A tanulók színvonalas műsorral készülnek. Ha szükséges 

előadót hívunk. 

 

5. Jótékonysági koncert. Minden évben tavasszal. Tanulók, tanárok énekkara, 

tehetséges tanulók zenélése, művészek fellépése. A bevételt az iskola kapja meg. 

 

 

IX. Háziistentiszteletek 

 

1. Alkalomszerűen, tervezzük a házi csoportok kialakítását, házi-istentisztelet 

legfőképpen beteg úrvacsoráztatásakor. 

 

 

X. Énekkar. zenekari próba alkalomszerűen 

 

1Minden csütörtökön este 7 – 8,30-ig énekkari próbát tartunk a gyülekezeti 

teremben. 

 

2.Az ifjúsági zenekar a különféle feladatokra felkészül szabadon választott 

időben (ünnepélyek, gyermekalkalmak, utcamisszió, börtönmisszió, adventi ének-

lés köztéren, Bókay napok, Szüreti napok, Vasvári napok…) 

 

3.Kántálás minden karácsony előtti időszakban. 

 

4.Börtönmissziós alkalom a fiatalkorúak börtönében ifjúság, zenekar és énekkar 

részvételével. 
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XI. Imaóra. 

 

1.Hétfőnként a bibliaóra keretein belül. 

 

 

XII. Iratterjesztés. 

 

Gyülekezet templomában. Minden építő kiadvány terjesztése. Iratterjesztő: 

Szente Károlyné. 

 

 

XIII. Gyülekezeti újság. (HARANGSZÓ) 

 

Alkalomszerűen, főleg a fontosabb információk eljuttatása a gyülekezet tagjai-

hoz. 

 

 

XIV. Internetes honlap 

 

Gyülekezet életének, történetének bemutatása. Fontosabb hírek közzététele. 

(doulos.hu) 

 

 

XV. Faliújság 

 

 

Utcán, templomban, gyülekezeti teremben. Hirdetésekről, igéről, igemagyaráza-

tokról a gyülekezet tagjai gondoskodnak. 

 

 

XVI. Körlevelek, szórólapok készítése és terjesztése. 

 

Évente két körlevelet készítünk, amit minden református testvérünkhöz igyek-

szünk eljuttatni. Szórólapokon a különféle gyülekezeti alkalmakra hívjuk azokat, 

akik készséget mutatnak az alkalmakra való eljövetelre. 

 

XVII. Interneten küldött napi Igék. 

 



 7 

Lelkipásztor minden este a gyülekezet presbitereinek, tagjainak, és mindazok-

nak, akik kérik, e-mail-en küld napi áhítathoz igemagyarázatokat. A küldött ige-

magyarázatokat a címzettek (továbbküldik) továbbküldhetik ismerőseiknek. 

 

A Missziói Munkatervet a Bp.- Pestszentimrei Református Egyházközség Presbi-

tériuma a 2015. FEBRUÁR 11-én tartott gyűlésén, a 4. sz. határozatával elfogad-

ta. 

 

Budapest, 2015, február 11. 

 

 

 

 

 

                           Gondnok                                           lp 

 

 

 

 


