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Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Barátaink, Erdélyiek, Támogatóink!
Szeretettel hívunk mindenkit az egyházi év legkiemelkedőbb részének, a húsvéti ünnepkörnek az istentiszteleti alkalmaira, valamint a hagyományosan húsvét utáni második
vasárnap tartott Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozójára.
Nagypénteken 18 órától tartunk passióolvasós istentiszteletet, amelyen puritán módon
csak magát a szenvedéstörténetet olvassuk végig gyönyörű bűnbánati énekeinkkel megszakítva. Vannak, akik ezt a minden magyarázat, dísz nélküli bibliaolvasást tartják a leghitelesebbnek, legmélyebbnek.
Nagyszombaton este 10 órától tartjuk egész éjszakás húsvéti vigíliánkat.
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Ez a nagyon régi hagyományokra támaszkodó különleges alkalom négy, kb. másfél órás
részből áll, amelyből az utolsó a húsvét hajnali úrvacsorás istentisztelet.
Az első három rész a nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat eseményeit eleveníti föl
a két évezredes keresztyén liturgiai hagyományok, irodalom, imaköltészet és énekek
segítségével, gazdag jelkép-használattal.
A szigorúan liturgikus alkalmon belül a nagyszombati rész egyfajta protestáns passiójátéknak is tekinthető.
Másfél évtized óta formálódó vigíliánk mostanára kezd véglegeshez közeli, szilárd formát
ölteni: most először egy igényes gyülekezeti füzet is készült, amelynek segítségével egyrészt pontosan lehet követni az egész szertartás, aktívan részt lehet venni annak nagy részében, és számos magyarázatot lehet olvasni a szertartás egyes részeihez.
Reggel közösen fogyasztjuk el az erdélyi recept szerint készült sült és töltött bárányt.
Akik nagyon elfáradnak a liturgia közben, elmehetnek lepihenni vendégszállásunkra.

Húsvét első és másodnapján egyaránt 10 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet.
Április 19-én tartjuk a hagyományos Magyarországon Élő Erdélyiek Találkozóját.
Ennek programja:
• 10 h: Istentisztelet (igeliturgia: Gergely István /Csíksomlyó/, úrvacsora: Zalatnay István)
• 11.30 h: Ismerkedés a Reménység Szigetével - a gyülekezet területének bemutatása, az
Erdélyi Emlékkertben vagy a kopjafáknál (’56-os erdélyiek, a ’89-es forradalom mártírjainak és a gyülekezetalapító lelkész Németh Géza egymás mellett elhelyezett három kopjafájánál) elhelyezhető egy-egy szál virág vagy koszorú.
• 12.30-13.30 h: Ebéd (500 ft-os ebédjegy váltható és vásárolható kürtöskalács)
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13.30h: Kerekasztal-beszélgetés: Identitás- és hagyományőrzés Magyarországon. Mit
tudunk és akarunk őrizni, mit jelent erdélyinek lenni? - a vitaindítóban részt vesz András
Orsolya és Szabó Tímea. Itt az egyes egyesületek és csoportok is bemutatkoznak. Szakmai tanácsokkal Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója látja el az érdeklődőket.
15 h (I. helyszín): "Kelj fel és járj!" - a Helikon költőinek versei Incze Ildikó és
Szersény Gyula előadásában utána: A marosvécsi Kemény várkastély - Kemény Endre
vetített képes előadása, illetve beszélgetés az érdeklődőkkel
15 h (II. helyszín): Bálint László: A mezőségi Angyal és Gergely István "Tiszti".
Filmvetítések és beszélgetések a karitatív tevékenységekről
A színpadon az Üsztürü zenekar lép fel.
A könyvsátorban Szabó T. Annával (Kolozsvár), Papp Sándor Zsigmonddal (Radóc)
és Nagy Koppány Zsolttal (Marosvásárhely), valamint Lázár Annával (Lövéte), Veres
Emese-Gyöngyvérrel (Hétfalu) lehet beszélgetni, könyveiket megtekinteni.
A kiállító térben az Erdélyi Alkotótábor munkáiból rendezünk kiállítást.
A gyerekekkel Szabó Tímea foglalkozik.
Óránként egy-két percre elcsendesedünk egy rövid imádságra. A rendezvény végén Erdélyi Csaba evangélikus lelkész tart áhítatot.
A találkozót táncházzal zárjuk.
A gyerekeknek korlátlan játszóterület, nem kell otthon maradniuk.

Már most jelezzük, hogy Május 31-én tartjuk másik évi programunkat, a Németh Géza
Emlékkonferenciát, amelynek fő témája idén a modern keresztyén költészet.
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. 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.
Mindenkit kérünk, hogy ha van e-mail címe, küldjön az erdelyigyulekezet@gmail.com-ra
annyit, hogy arra a címre küldhetünk körlevelet.
Gyülekezetünk és a Reménység Szigete életéről, programjairól, terveiről rendszeresen
honlapunkról lehet legjobban tájékozódni.
Életére Isten áldását kérve, köszönti:
Budapest, 2015. Nagyhetében

Dr. Zalatnay István
vezető lelkész

Lovas Józsefné
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