Kedves Testvérek, Érdeklődők!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy templomunk újra megnyílik rendszeres és nyilvános
istentiszteletek megtartására.
Első nyilvános istentiszteletünket május 31-én,
Pünkösd-vasárnap 09:30 órai kezdettel tartjuk.
Pünkösdöt követően, a korábbi rendünk szerint,
minden vasárnap 09:30 órakor fogunk istentiszteletet tartani.
Úrnapi istentiszteleteinket élő adásban továbbra is közvetítjük
az interneten, gyülekezetünk YouTube-csatornáján.
A pünkösdi és az azt követő istentiszteleteken való részvétel feltétele, a gyülekezet
védekezési szabályzatában foglaltak
elfogadása és alkalmazása.
Szeretettel kérjük azokat, akik betegek, vagy rosszul érzik magukat, hogy a közösség
védelme érdekében ne jöjjenek el az istentiszteletre, hanem otthonukban kövessék az élő
adást, vagy hallgassák meg utólag a honlapra feltöltött hanganyagot.
Hétközi alkalmaink továbbra sem nyilvánosak,
de az interneten elérhetők és követhetők
kedden, csütörtökön és szombaton.
Lelkészi hivatalunkban, ahogyan eddig is, telefonos egyeztetés után van lehetőség
ügyintézésre, lelkigondozói beszélgetésre.
Budapest-Békásmegyeri Református Egyházközség Védekezési Szabályzata
Tekintettel az országos helyzetre, gyülekezetünk presbitériumának elnöksége az alábbi
döntést hozza a gyülekezeti alkalmakkal, valamint a templomtérben való tartózkodással
kapcsolatban.
Gyülekezetünkben 2020.05.31-től, vasárnaponként 09:30 órai kezdettel tartunk nyilvános
istentiszteletet.
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Helyszín, részvevők létszáma, alkalom jellege:
Istentiszteleteinket gyülekezetünk templomában (főhajó, karzat, benyitott gyülekezeti
terem) tartjuk.
Az istentiszteleten maximálisan 150 fő vehet részt.
A létszámkorlátozás biztosítását a főbejáratnál presbiterek végzik
Bebocsátás kézfertőtlenítés után, szájmaszkban és kizárólag a főbejáraton történik, majd
az istentisztelet megkezdését követően ki kell nyitni az oldalbejárókat is, hogy az
istentisztelet végén, elkerülve a várakozást, ott is el lehessen távozni.

5. A templomtérben kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A
közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani.
6. A templomtérben a párnákkal és székekkel előre kijelölt helyeket kell elfoglalni.
7. Amennyiben az érdeklődés meghaladja a létszámkorlátot, a kihirdetést követően 2
istentisztelet kerül megtartásra: 8:30-kor és 10:30-kor. A két istentisztelet között teljes
szellőztetést kell biztosítani.
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Egyéb alkalmak, egyházi szolgálatok:
Gyermek-istentiszteletet valamint gyermekfelügyeletet az istentisztelettel párhuzamosan
nem tartunk.
Úrvacsorai közösséget nem tartunk.
A keresztség sákramentumát kiszolgáltatjuk a megfelelő védőtávolság és óvintézkedések
betartásával.
A házasságkötések megáldására kizárólag az istentiszteleteken alkalmazott rend betartása
mellett van lehetőség.
A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő védőtávolságok és
óvintézkedések betartásával.
Nyilvános hétközi gyülekezeti alkalmakat nem tartunk.
Napközis gyermektábort nem tartunk.
Gyülekezeti csendeshetet nem tartunk.
Higiéniai szabályok:
A bejáratoknál érintésmentes kézfertőtlenítést végzünk, melynek elfogadása kötelező.
Az istentiszteleten érintéssel járó köszöntést nem alkalmazunk.
Az istentiszteletek teljes időtartama alatt, a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk,
kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.
Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a közös
gyülekezeti éneklést nem alkalmazzuk.
Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem osztunk ki.
Készpénzes adakozásra a kijáratoknál elhelyezett perselyeknél van lehetőség.
Készpénzes fenntartói járulék befizetésre kizárólag borítékban, a befizető nevének és
címének feltüntetésével van lehetőség. A borítékot a perselyekbe kell elhelyezni. A
nyugta következő vasárnap, a leadott borítékban, a presbiteri asztalon kerül elhelyezésre,
onnan elvihető.
A gyülekezeti iratterjesztés nem tart nyitva.
Mindennemű istentiszteleti szolgálatban csak és kizárólag olyan presbiterek vehetnek
részt tevőlegesen, akik a védett korhatárt (65) még nem töltötték be.
Fenti szabályzat visszavonásig vagy megváltoztatásig és a változtatások kihirdetéséig
marad hatályban.
Budapest, 2020. május 22.
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