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Kedves Barátunk! 

Az évről évre tudatosabbá, elszántabbá váló támogatói kör megtartó ereje új 
lendületet adott gyülekezeti életünk fejlődésének. A két magyar pap szolgálata 
gyülekezetünkben lehetővé tette, hogy hetente átélhetők legyenek a szertartások, 
kéthetente az iskolás gyerekek számára is. Többen kapcsolódnak a közösséghez a 
szentségek révén, papjaink gyakrabban tudják segíteni a vidéki evangéliumi körök 
munkáját, és nő azoknak a száma is, akik az antropozófiai emberképen alapuló 
előadásokon, szemináriumokon hallanak papjainktól a Keresztény Közösségről. 
Kapcsolataink bővültek azáltal is, hogy tereinket használják olyan társaink is, akiknek 
a tevékenysége illeszkedik közösségünk szellemiségéhez.  

Szervezettebbé vált a gyülekezeti életünk, állandó munkatársak segítik a munkánkat. 
Megújultak nyilvántartásaink, korszerű honlap készítésén dolgozunk, hamarosan 
festett oltárkép szolgálja a kápolnában a szertartásainkat. Igyekszünk a gyülekezetért 
végzett önkéntes munkát szervezettebbé, hatékonyabbá és megbecsültebbé tenni. Ez 
azt a célt is szolgálja, hogy papjaink elsősorban a megújított szentségek ápolásával, a 
gyülekezethez tartozók életének kísérésével, előadások tartásával foglalkozhassanak, 
és maradjon idejük az antropozófus közösségekkel, külföldi keresztény 
közösségekkel való kapcsolattartásra is. 

Hálásan köszönjük minden rendszeres hozzájárulónak és alkalmanként 
adományozónak azt, hogy szellemi és anyagi támogatásukkal, illetve 
munkájukkal lehetővé teszik a Keresztény Közösség működését 
Magyarországon! 

A félév végét követő beszámolónkban írtuk, hogy 2018-ban még 66%-ban külföldi 
adományokból révén tudtuk fedezni a kiadásainkat, ennek több mint fele a 
Keresztény Közösség egészét átfogó, Foundation nevű szervezetnek a támogatása, a 
kisebbik rész a német nyelvterületen élő baráti körünktől származik.  

Törekszünk a külföldi baráti kör bővítésére, ennek érdekében idén ismét készítünk 
német nyelvű körlevelet, amelyet azoknak is elküldünk, akikkel külföldi találkozókon, 
gyülekezetlátogatásokon ismerkedtünk meg az elmúlt években. 

Gazdasági szinten azt célt tűztük ki, hogy növeljük bevételeink között a hazai 
támogatások arányát, és így egyre kevésbé szoruljunk rá a központi támogatásra. Ez 
lehetővé teszi azt is, hogy a Keresztény Közösség nemzetközi, központi alapjából a 
nálunk fiatalabb, vagy még alakulóban lévő gyülekezetek működését lehessen 
támogatni.  

Hosszú távon szeretnénk elérni azt, hogy hazai forrásokból is biztonságosan 
megoldható legyen a gyülekezet alapvető működése, és akkor az esetleges külföldi 
adományokat a különálló projektek finanszírozására tudnánk fordítani (pl. 
fejlesztések, új terek alakítása).  



Ebben az évben a tavalyi vállalásoknak köszönhetően sikerült 50% alá vinni a 
külföldi adományok arányát, de a további előrelépéshez újabb források bevonására 
van szükség. A több mint 100 aktív támogató barátunkon túl szeretnénk eljuttatni a 
felhívásunkat azokhoz is, akik ismerik és értékelik már a Keresztény Közösség 
tevékenységét, de anyagi szinten még nem támogatják a munkát.  

Vegyél részt gyakrabban a közösség életében,  

és legyél te is a támogatónk! 

Nagyon fontos, hogy a hazai bevételeink erőteljesen és folyamatosan 
növekedjenek. Ezt a rendszeres hozzájárulást vállalók körének bővülése és az 
aktív támogatók tudatossága teszi lehetővé, ha évről-évre átgondolják ők is a 
hozzájárulásuk rendszerességét és mértékét. Gyülekezetünk 
fennmaradásához és fejlődéshez érzékelhetővé kell válnia annak, hogy 
jelentősen erősödik a hordozó akarat, és van esély arra, hogy évek múltán 
anyagi szinten is önállóvá válhatunk. 

A rendszeres hozzájárulások alapján tudjuk tervezni költségvetésünket, de 
természetesen örömmel fogadunk egyszeri adományokat is. A mértéket illetően a 
„nem sok és nem kevés” az alapelvünk. Mindenki maga határozhatja meg szabadon, 
hogy ne legyen olyan sok, ami túlságosan megterhelő lenne az egyéni vagy családi 
költségvetésnek, másrészt olyan kevés se legyen, aminek nincs áldozati értéke. Aki 
ezzel az egyensúlykereső tudatossággal nyújt támogatást, az az anyagi szint mellett 
egy nagyon értékes szellemi erővel gazdagítja a közösségünket.  

A költségvetésünk többoldalas számadatsorába szívesen betekintést nyújtunk az 
érdeklődőknek. 

Kérjük azokat, akik a tavalyi vállalásuk összegét tartják vagy módosítják, és azokat, 
akik még nem támogatták a munkánkat, de ezen túl rendszeresen vagy 
alkalomszerűen hozzá tudnak járulni közösségünk működéséhez, hogy jelezzék 
nekünk a felajánlásukat 2020-ra.  

A vállalásokat a Vállalás a Keresztény Közösségben 2020 címen megnyitható 
űrlapon gyűjtjük. Akinek nincs internetkapcsolata, postai levélben küldheti. 
Visszajelzéseket, kérdéseket is szívesen fogadunk az info@akeresztenykozosseg.org  
címen. A telefonon érdeklődők hívhatják Radics Helgát a 70-338 7079 számon.  

A hozzájárulásokat, adományokat egyházunk számlájára lehet utalni/befizetni:  

A Keresztény Közösség Egyház, MagNet Bank: 16200106-00083373-00000000 

vagy a kápolnában, illetve rendezvényeinken kihelyezett hozzájárulás dobozba is 
lehet tenni, lehetőleg névvel ellátva. 

Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek a közösségünk vezetősége nevében 

Szeretettel 

Bándy Barbara, Bozókiné Anna, Krivácsy Ádám és Silye Imre 
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