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Szeretett Testvéreink a Jézus Krisztusban! 

 

 Nagyon sok szeretettel köszöntjük Kedves Mindnyájukat! Ha személyesen még nem 

ismernénk egymást; akkor engedjék meg, hogy mindenekelőtt bemutatkozzunk. Nevünk Szőke János 

és Szőke Noémi; a Budapest-Zuglói Egyházközség lelkipásztorai vagyunk.  

 

Az Önök személyi adatait gyülekezetünk Keresztelési Anyakönyvében, illetve a hitoktatásra 

járók nyilvántartásában találtuk meg. Örömmel vettük tudomásul, hogy volt olyan időszaka az 

életüknek, amikor Egyházközségünkkel kapcsolatban voltak. 

Nagyon szeretnénk közelebbről is megismerkedni Önökkel! Gyermeküket pedig örömmel 

hívjuk és várjuk gyülekezetünk konfirmandus közösségébe, ahol kortársaival együtt szeretetteljes, 

fiatalos légkörben nyerhet bevezetés a Biblia világába, megismerkedhet református hitvallásainkkal, 

egyháztörténelmünk kivételes nagy alakjaival; reménységünk szerint választ kaphat az őt foglalkoztató 

kérdésekre, és nem utolsó sorban talán igazi lelki társakra találhat.  

 

A 2019/20-as tanévben a konfirmációs foglalkozásokat heti 90 percben tartjuk, csütörtöki 

napon: 16.00 órától 17.30-ig. Meghívónkat azért küldjük a tanévkezdés napján, hogy a különórák 

szervezését a megjelölt időpont figyelembe vételével lehessen elkezdeni!  

A szeptember 19-én kezdődő előkészítő 2020 pünkösdje előtt, a konfirmációs vizsgával és 

ünnepélyes fogadalomtétellel zárul. 
 

Kedves Fiatal Testvérünk! A meghívás Neked szól, mégis azt szeretnénk, ha a döntést a 

Szüleiddel együtt hoznád meg! Keresztelésed óta Ők gondoskodtak lelki - hitbeli növekedésedről. 

Biztosak vagyunk abban, hogy továbbra is szeretettel támogatnak majd, de a konfirmációs 

előkészítéssel már a Te hitbeli önállósulásod ideje érkezett el. A vizsgát követően ugyanis a 

Református Egyház önálló, úrvacsorával élő tagja leszel.  
 

Kedves Testvéreink! Amennyiben szeretnének élni a felkínált lehetőséggel, akkor örömmel 

hívjuk Önöket és gyermeküket szeptember 15-én, 10 órakor kezdődő tanévnyitó 

istentiszteletünkre, és az utána tartandó megbeszélésre, a Róna utcai templomba. 

  

Már most jelezzük, hogy a képzés során konfirmandus hétvégét szervezünk. A hétvége célja: 

közösségépítő ismerkedés, és hitbeli épülés. Az időpontról írásos tájékoztatót küldünk majd, azzal a 

kéréssel, hogy a megjelölt hétvégét tegyék szabaddá gyermekük számára. A tanévnyitót követő 

megbeszélésen bővebb tájékoztatással szolgálunk. 

 

Amennyiben a megbeszélés időpontja Önöknek nem felel meg, úgy az istentiszteletek után, 

vagy hivatali időben bármikor személyes egyeztetésre van lehetőség. 

Isten gazdag áldását kérjük családjuk életére, Ő áldja meg elhatározásukat is!  

 

Testvéri szeretettel:  

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 2.    Szőke János és Szőke Noémi lelkipásztorok.                                       


