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Kedves Testvérek! 

Legutóbbi, májusi balatonszárszói gyülekezeti hétvégénket a pandémia miatti kényszerből kellett 
elhagynunk. Bizakodva tekintünk a legközelebbi, őszi együttlétünkre, és reménységgel kezdjük el 
szervezni gyülekezeti és óvodai közösségünk meghatározó, és az évek (évtized) alatt megszeretett 
közösségi alkalmát. Így Isten segítségével 20. alkalommal lesz együtt a gyülekezet apraja-nagyja 
Balatonszárszón október 2-től 4-ig, péntek vacsorától vasárnap ebédig.  

2020 hazánkban nem csak a katolikus egyház egyik legnagyobb világtalálkozójának, az 
Eucharisztikus Kongresszusnak (szept. 13-20.) az éve, hanem egyházunk úrvacsorai éve is. A 
koronavírus miatt mind a katolikus, mind az evangélikus egyház kénytelen volt programjait 1 évvel 
elcsúsztatni, mi mégis ezen a nyomvonalon szeretnénk továbbhaladni.  

Gyülekezetünk következő három balatonszárszói hétvégéjén az úrvacsora kérdését járjuk körül, 
amely témának pontosítása a napokban történik. 

Gyermekeink lelki vezetésével, a játékok szervezésével, szabadidejük lekötésével fiatal 
szolgálattevők foglalkoznak majd. Zöldséget, gyümölcsöt örömmel fogadunk, hogy a gyerekeknek 
kis tízóraija és uzsonnája legyen. Ennek az ebédlőben egy asztalt készítünk elő. 

A szabadidőt beszélgetéssel, pihenéssel, Balaton parti sétával töltjük. Szaunára mindkét este 
lehetőség lesz, annak díját összedobjuk. 

Hasznos tudnivalók: 

 Részvételi díj: 

Felnőtteknek:  7.800 Ft/fő/éj + 400 Ft/fő/éj IFA 
Gyermekeknek betöltött 12. életévtől:  7.800 Ft/fő/éj 
Gyermekeknek 3-12 év között:  3.900 Ft/fő/éj 

Az egy éjszakára érkező vendégeknek + 1.000 Ft/fő/éj felárat számolnak fel. 

Az árak teljes ellátást és szállást tartalmaznak. Figyelem! A normál étrendtől eltérő igényű 
vendégeknek napi 500 Ft (gyereknek 250.- Ft) felárat számolnak fel.  

 Ha valakinek szüksége van anyagi segítségre, bizalommal forduljon hozzánk. 

 Ahogyan szoktuk, némi hozzájárulásra (családonként kb. 4.000.- Ft) még számítsatok, amit a 
szolgálattevők költségeire ajánlunk fel. Kérjük, esetleges ételérzékenységeteket Szilágyi Andrea 
lelkészi asszisztensnek jelezzétek a jelentkezési határidőig. 

 Jelentkezési határidő: szeptember 20. vasárnap, az előleget, hozzávetőlegesen a részvételi díj 
felét eddig kérjük befizetni a lelkészi hivatalba. 

 Törölközőt, esetleg szaunához fürdőruhát hozzatok magatokkal! 

Huszadik balatonszárszói gyülekezeti hétvégénket hordozzátok imádságban! 

 Andi és Olivér 

Programtervezet a másik oldalon! 

  



Programtervezet 

péntek 

16.00-tól érkezés, regisztráció  

18.30 – vacsora  

19.45 – esti áhítat (gyermekeknek külön) 

20.15 – közös éneklés a gyerekekkel 

21.30 – kötetlen beszélgetés  

szombat 

  7.00 – zenés ébresztő 

  7.40 – laudes a konferenciateremben 

  8.00 – közös reggeli 

10.00 – előadás beszélgetéssel 

12.25 – közös fénykép az udvaron 

12.30 – közös ebéd 

13.30 – szabad délután sok beszélgetéssel pihenéssel 

18.00 – közös vacsora 

19.45 – esti evangelizáció (gyermekeknek külön) 

20.15 – közös éneklés a gyerekekkel 

21.30 – kötetlen beszélgetés, társasjáték 

vasárnap 

  7.00 – zenés ébresztő 

  7.40 – laudes a konferenciateremben 

  8.00 – közös reggeli 

10.00 – úrvacsorai istentisztelet 

11:30 – morzsaszedés  

12.15 – közös ebéd 

ebéd után kávézás, beszélgetés, búcsúzás, hazaindulás 

 


