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Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Barátaink, Erdélyiek, Támogatóink!
Az Erdélyi Gyülekezet Isten iránti hálával tekinthet vissza a 2014-es évre. Úgy gondoljuk, azt tettük, ami a feladatunk és sok mindennek örülhettünk. A legfontosabbak:
Istentiszteleti élet
•

•
•

Vasárnap 10 órai istentiszteleteink az erdélyi rendet követik, de a magyarországi énekeskönyvet használjuk. A gyülekezet legtöbb tagja messze lakik, kevesen tudnak hetente eljönni. Ezért javasoljuk, hogy a legelfoglaltabbak is jelöljenek ki maguknak legalább havi
egy vasárnapot, amikor eljönnek (legjobb, ha az elsőt, amikor úrvacsora is van.)
Gyülekezetünk a protestáns liturgiai tradícionalizmus kiemelt központja. 8-kor és 12kor, szerdán 18 órakor is van napszaki áhítat. Ezek liturgiája megtalálható honlapunkon is.
Az istentiszteleti élet megújulását szolgálja a gyülekezet vezető lelkészének részvétele a
Generális Konvent Liturgiai Bizottságában, valamint a gyülekezet formálódó liturgiai
munkacsoportja és egy új munkatársunk Horváth Dorottya egyházzenész.

Kifelé irányuló szolgálat
•
•

•

Az Erdély felé irányuló szolgálat jegyében együtt örülhettünk a zilahi református óvoda
felszentelésének, mely része egy átfogó, az elmúlt évek egyik legnagyobb határon túli,
Magyarország által támogatott fejlesztésének, melynek kezdeményezője lehettünk.
Válságos helyzetbe került a kárpátaljai magyarság, fokozottan igyekszünk segíteni őket.
400.000 Ft-tal támogattuk a szolyvai református óvodát; gondnokaink, az Oltyánházaspár által adományozott szövőszéket juttattunk el Mezőkaszonyba; ugyanott ének- és
zeneoktatásba kezdett Benkő Ildikó egyháztagunk; három hónapon át a Reménység Szigetén lakott két hemofíliás fiatalember párjával együtt.
Folytatjuk a Cegléd-ugyeri cigánymissziót: páratlanul eredményes a főgondnok asszony
indította, Urbán Gyula rendező barátunk és Koryürek Vera presbiterünk által irányított
bábszakkör; főként az angol ROPE szervezet támogatásával kerítés épülhetett az iskolához; hamarosan szociális munkás állhat munkába a nyomortelepen, ahol sokan vannak,
akiket egy kis odafigyeléssel, szeretettel emberhez méltó élethez lehet segíteni.

Tervek, programok:
•

•

Március 12-15. között Énekes Liturgiai Táborozást tartunk a Reménység Szigetén: teológusoknak és egyházzenészeknek, reformátusoknak és evangélikusoknak, anyaországiaknak és külhoniaknak. Előadóink: Fekete Károly debreceni püspök, Hafenscher Károly
evangélikus zsinati elnök, Hoppál Péter kulturális államtitkár, Papp Anett teológiai tanár.
Talán a korábbiaknál is gondosabban előkészített lesz teljes éjszakás húsvéti vigíliánk –
amely páratlan alkalom a keresztyén hit életformáló erejével, gazdagságával való elmélyült találkozásra, egyetemes és magyar protestáns hagyományok megismerésére.

Erdélyi Gyülekezet
•

•
•

Reménység Szigete

A húsvét utáni második vasárnap, április 19-én tartandó Magyarországon Élő Erdélyiek
Találkozóján bemutatkoznak a Pest megyei erdélyi szervezetek; kiemelt téma: Hagyomány és identitásőrzés, vendégünk lesz és az ökumené jegyében igeliturgiával szolgál
Gergely István, „tiszti”.
Május 31-én tartjuk a Németh Géza Emlékkonferenciát, melynek fő témája a modern
keresztyén költészet.
Gyülekezetünk birtokában nem pénzbeli, de szimbolikus értékben kiemelkedő kopjafa-,
népviseleti és vallásos festészeti gyűjtemény van. Jelentős részét már szakszerűen katalogizáltattuk. A munkát folytatjuk, hogy megszülethessen az Erdélyi Gyülekezet Múzeuma,
mely – a Németh-Kriza gyűjteményhez is kapcsolódva – különösen egyházi és kisebbségi
értékeket mutathat be az ország szívében, oktatási és kutatási programok alapja, központja lehet. Ennek megvalósításában nagy segítségünkre van másik új munkatársunk,
Veres Emese Gyöngyvér.

Támogatási lehetőség
Köszönettel vesszük, ha bárki részt vesz szolgálatunkban vagy támogatást ad ahhoz.
a) Aki egyháztag vagy az akar lenni, kérjük, fizesse be az egyházfenntartói járulékot, amely
egy évre 4000 Ft.
b) Különböző konkrét célokra is lehet támogatást nyújtani, amelyekről igyekszünk mindig
tájékoztatást adni. (Pl. ilyen volt az elmúlt időszakban a szolyvai (Kárpátalja) óvoda támogatása, vagy a téli cipő akció csángó gyermekek számára. Természetesen állandóan fogadunk el
támogatást építkezéseinkhez.
c) Idén is lehet rendelkezni javunkra a személyi jövedelemadó 2x1 %-áról: közvetlenül támogatható az Erdélyi Gyülekezet a 0334-es technikai számmal, továbbá a Legato Alapítvány
18099098-1-41 adószámmal. Levelünkhöz mellékelünk a gyülekezet nevére kitöltött rendelkező nyilatkozatot, amelyre még rá kell írni az az adózó nevét és adóazonosító jelét.
Az adó 1 %-ról való rendelkezésnek többféle módja van, és sokan annak bonyolultsága
miatt nem élnek ezzel a lehetőséggel. Akármelyik egyházat és akármelyik civil szervezetet
akarja támogatni, a következőket fontos tudnia:
• Ha munkáltatója készíti el a bevallását, jelezze, hogy rendelkezni akar: ennek az a módja,
hogy az adócsomagban lévő rendelkező lapot kitölti, és zárt borítékba teszi, amelyre ráírja
adóazonosító jelét, és a ragasztott felületen átnyúlóan aláírja. Ha a munkáltatója küldi el a
bevallást, adja oda neki a zárt borítékot, hogy tegye hozzá. Ha saját maga postázza, akkor
csak bele kell tennie a rendelkező lapot a nagy borítékba.
• Ha a NAV-ot kéri az adóbevallás elkészítésére, akkor már az azt kérő nyomtatvány részeként is rendelkezhet, vagy akkor, amikor a NAV-nak visszaküldi az általuk elkészített és
megküldött egyszerűsített bevallást.
• Természetesen akkor is rendelkezhet, ha elektronikusan készíti bevallását.
• Bármelyik esetben, ha az adóbevallás készítésekor nem tette meg, május 20-ig utólag is
beküldheti a NAV-nak zárt borítékban a rendelkezést.
Mindenkit kérünk, hogy ha van e-mail címe, küldjön az erdelyigyulekezet@gmail.com-ra
annyit, hogy arra a címre küldhetünk körlevelet.
Életére Isten áldását kérve, köszönti:
Budapest, 2014. Böjt kezdetén

Dr. Zalatnay István
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