Felnőtt keresztyén
élet

Cinkotai Evangélikus
Egyházközség

Miért is fontos a gyermekek hitoktatása? Azért, mert
így tudjuk fokozatosan felkészíteni a fiatalokat a

Erős vár a mi Istenünk!

felnőtt keresztyén élet

Evangélikus
hitoktatás
az iskolában

gyakorlására. Ez nem
csupán

templomba

járásról szól, hanem
arról, hogy Jézus útját

Konfirmáció
a cinkotai evangélikus
templomban

követve igyekszünk haladni céljaink felé; együtt
azokkal, akikkel együtt élünk ezen a földön.
Amikor gyermekeinket felkészítjük a konfirmációra, arra segítjük őket, hogy ez a döntés megszülessen a szívükben.
Segítsük őket, hogy felnőtt keresztyének

Cinkotai Evangélikus Egyházközség

lehessenek!
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A hitoktatás lehetőség és felelősség
A Cinkotai Evangélikus Egyházközség több, mint 300

Mit adunk?

éves történelemre tekint vissza. Csaknem ezeréves
temploma bizonyítja, hogy Istenünk Erős Vár, akinél

Közösséget. Ezzel az egy szóval tud-

védelmet találunk, akire nyugodtan rábízhatjuk gyer-

nám jellemezni azt a kincset, amit

mekeinket.

megoszthatunk egymással. Hiszen

A felnövekvő nemzedékek őrzik azokat az értékeket,
amelyeket Krisztus tanít nekünk küldöttei által.

Gyermekeink meghálálják, ha érdeklődünk tanulmányaik felől, és ebbe bele tartoznak a hittan órán elhangzottak, s az ott kapott házi feladatok is.

akik gyülekezetünkhöz tartoznak,

Nagy ereje van a közösen elmondott imádságoknak!

részt vehetnek különböző alkalmain-

Saját családomban tapasztaltam meg, hogyan válik a

kon. A gyermekekkel rendszeresen

kézműves foglalkozás

gyermekek hétköznapi életének a részéve az Istennel

Ma különösen is nagy szükség van arra, hogy gyer-

foglalkozunk a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan, kor-

való kapcsolat. Jó az Ő nevével kezdeni a napot, és jó

mekeink megismerjék azokat az alapokat, amelyekre

szerű gyülekezeti házunkban. Időről-időre szervezünk rend-

Neki hálát adva hajtani álomra fejünket.

építhetik életüket. Ezeket leginkább a szülők tudják

kívüli programokat: film-klub, ádventi kézműves foglalkozás,

feltárni előttük, de — valljuk meg — nagyon kevés

karácsonyi ünnepség, farsang, húsvéti közös reggeli, anyák

erre az időnk, és hiányosak az

napja, gyermeknap, tanévnyitó és tanévzáró istentisztele-

ismereteink.

tek. Kirándulások alkalmával kötetlenül lehetünk együtt.

Gyermekeink

keresztelésekor

Célunk, hogy az új nemzedékek is betagozódjanak a gyüle-

ígéretet tettünk arra, hogy vállal-

kezet egységébe, és megérezzék annak örömét és páratlan

juk a kicsinyek hitre nevelését. Az

ajándékát.

Mit kérünk?

ta segítségét e küldetésünk mara-

barátaikkal is találkoznak a templom körül, még szívesebben jönnek el újra.

gyülekezetben. Aki elfogadja egyháza segítségét,

Legyen a család igazi partner a

Most itt van a lehetőség arra, hogy iskolai kere-

keresztyén nevelésben! A lelkész

tek között nyújtsunk át valamit a fiataloknak

és a gyülekezet törekvése csak

abból, amit mi megtapasztaltunk Isten szerete-

akkor lesz eredményes, ha a szü-

családi együttlét

lők és a testvérek példája is ezt

jelentkezzen az iskolai hitoktatásra a megadott

erősíti a fiatalok szívében. A közösséget ki-ki ebben a ter-

telefonszámon vagy email-címen!

mészetes közegben éli át először. Nagy szükség van arra,

Vető István evangélikus lelkész

adunk szeretteinknek. Kedvet kapnak hozzá, és ha

kérem jelezze az alábbi lehetőségek egyikén!

déktalan elvégzéséhez.

téből. Kérem, beszéljen erről gyermekével, és

elmaradhatatlan eseményévé, ha abban is példát

Mindezt közösen végezhetjük otthon, iskolában és

egyház pedig már akkor felajánlota cinkotai 900 éves
evangélikus templom

Az istentiszteletek látogatása akkor válik a vasárnap

hogy megosszuk egymással gondolatainkat — akkor is, ha
erre alig tudunk időt szorítani.

Hittan órák a 2011/12-es tanévben
Hétfőn a cinkotai Batthyány Ilona Általános és Közösségi Iskolában:
2. osztály: 13:15-14:00
1. osztály: 12:45-13:15;
3-4. osztály: 14:45-15:30
5. osztály: 14:00-14:45;
Pénteken az árpádföldi Arany János Általános Iskolában:
1. osztály: 15:00-15:30
Óvodai bibliai foglalkozások:
Kedd: Pipitér Óvoda
Csütörtök: Huncutka Óvoda
Farkashalom u.: 15:45-16:15
Ostoros u.: 8:15-8:45
Jövendő u.: 9:15-9:45
Csütörtökönként baba-mama körbe várjuk a kisgyermekes szülőket
a gyülekezeti ház baba-mama szobájába.

