
24 Csepeli Hírmondóegyházi élet

A Csepel-belvárosi Római Ka-
tolikus Egyházközség amatőr 
színjátszó csoportja, a Sekres-
tye Színpad tizedik születés-
napját ünnepelte november 
24-én, melyre különleges ün-
nepi gálaműsorral készültek. 
Csak erre az alkalomra állt ösz-
sze egy olyan csapat, melyben 
régi és új tagok is szerepeltek. 
Előadásuk telt házat vonzott. 

A társulat 2003-ban alakult egy 
színházat kedvelő baráti társa-

ságból. A csoport igazi közösség-
gé kovácsolódott össze az elmúlt 
évek alatt, és a tagok tehetsége is 
egyre jobban kibontakozott, szá-
mos sikert tudhatnak magukénak. 
Színpaduk vezetője, Sztancsikné 
Losonci Tímea így fogalmazta 
meg a társulat célját: Az isteni ige 
hirdetése, Szent Pál apostol szava-
it követve: „A hit tehát hallásból 
fakad, a hallás pedig Krisztus ta-
nításából” (Rómaiaknak 10,17) – 
a Sekrestye Színpad ezt a színház 
eszközeivel teszi. 

„Követni szeretnénk Karol 
Vojtila, a későbbi II. János Pál 
pápa szavait: „A színház az 
élet lelkiismerete!” Sokan felte-
szik a kérdést: hogyan fér össze  
a színház a templom, a vallás vi-
lágával? A vallás legfőbb felada-
ta példát mutatni, az embereket 
az üdvösség útjára vezetni, amit 
mi színészi eszközökkel próbá-
lunk megvalósítani. A színházban 
egy olyan világot mutatunk meg 
a nézőknek, amely az ő számukra 
is elérhető, egy erkölcsi utat, és 
egy célt, mellyel boldogabb élet-
re van kilátásuk. És miért ne ját-
szanánk, ha ezzel mást boldoggá 
tehetünk? Egyrészt a pillanatnyi 
élmény miatt, amelyet a színház 
okoz, másrészt azért az élményért 
és értékért, amit az előadás után 
a néző hazavisz” – hangsúlyozta 
a Losonczi Tímea, majd hozzá-
tette: a tízéves jubileumi előadás-
ra kétórás gálaműsort állítottak 
össze, melyben – reményeik 
szerint – megmutatták azt, hogy 
keresztény értékeket képviselve 
is lehet nagyszerűen szórakozni. 
Komoly témákról is szó esett, 
mint a szeretet, a keresztény hit 
értéke, az élet sorsfordító esemé-
nyei, de könnyed hangulatú hu-
moreszkek és zenei produkciók is 
a repertoárra kerültek. „Fantasz-

tikus élmény volt a színpadon áll-
ni és látni a kemény munka gyü-
mölcsét. A nézői visszajelzések, 
az egyes számok közötti vastaps  
a szereplőknek biztatást adott. 
Hálás vagyok Istennek, és kö-
szönöm a társulat tagjainak ezt 
a csodát! Harangozó Imre plé-
bános atyánk is kedves szavakkal 
biztatott minket köszöntőjében. 

Ennek az estének két célja volt. 
Az egyik, hogy megmutassuk, 
honnan és hova jutottunk, hogy  
a közönséggel együtt ünnepelhes-
sük a születésnapunkat, másrészt 
azonban az, hogy a színészek 
olyan produkciókat vihessenek 
színpadra, melyekkel kifejezhetik 
önmagukat, megmutathatják te-
hetségüket, ezért mindenki maga 
választotta ki a produkcióját, 
melyet aztán egy kerek egésszé 
gyúrtunk.

Reméljük, hogy a jövőben is kellő-
képpen méltón és sikerekben gaz-
dagon adhatjuk az emberek tudtá-
ra Isten üzenetét, és dolgozhatunk 
Isten segítségével a világ szebbé 
tételén!”  

Bővebb információ: 
www.sekrestyeszinpad.gportal.hu

Vértes Zsuzsanna

Ünnepi alkalmak
Béke téri Jézus Szíve-templom
December 24-e:
Pásztorjáték gyerekeknek, 15 óra
Pásztorjáték felnőtteknek, 23.15 óra 
Éjféli szentmise, 24 óra 
December 25-e:
Karácsony első napja, szentmisék: 7, 9, 11 és 18 órakor
December 26-a: 
Karácsony második napja, szentmisék: 7, 9, 11 és 18 órakor
December 31-e:
Szilveszter, hálaadás: 18 óra
Január 1-je:
Újév, szentmisék: 7, 9, 11 és 18 órakor
              
Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség 
temploma a Táncsics u.–Károli (volt Tanácsház) u. sarkon 
áll, a gyülekezeti terem a templom mögötti épület (Kis J. 
altábornagy u. 48.) emeletén található. 
December 19-20-a, úrvacsorai előkészítők a gyülekezeti 
teremben, 18 óra
December 22-e, istentisztelet, 10 óra
December 23-a, istentisztelet – úrvacsora az Olajág Idősek 
Otthonában, 10 óra

December 24-e, családi áhítat a gyülekezeti teremben, 14 óra
December 25-e, istentisztelet-úrvacsora, 10 óra
December 26-a, istentisztelet-úrvacsora, 10 óra
December 29-e, istentisztelet, 10 óra
December 31-e, év végi hálaadás a gyülekezeti teremben, 18 óra
Január 1-je, újévi istentisztelet a gyülekezeti teremben, 10 óra

Csepel-királyerdői Református Egyházközség
December 24-e, szentesti műsor, 15 óra 
December 25-e, ünnepei istentisztelet, 10 óra
December 26-a, ünnepi istentisztelet, 10 óra, 
December 31-e, óévzáró, 15 óra
Január 1-je, újévi istentisztelet, 10 óra
A templom előtt december 31-éig látható a betlehem. 

Budapest-Csepel evangélikus templom 
Istentiszteletek rendje
December 24-e, 14 óra
December 25-e, 10.30  
December 26-a, 10.30  
December 31-e, 18 óra
Január 1-je, 10.30 

Csepeli görög katolikus templom 
December 24-e, kántáló liturgia, 18 óra 
December 25-e, karácsonyi szent liturgia betlehemes já-
tékkal, 11.30 
December 26-a, ünnepi szent liturgia, 11.30
Január 1-je, újévi szent liturgia, 11.30

Baptista Gyülekezet
December 22-e, imaóra, 9.15, istentisztelet, 10 óra 
(délután nincs istentisztelet)
December 25-e, imaóra, 9.15, istentisztelet, 10 és 17 óra – 
gyermekek karácsonya
December 29-e, imaóra, 9.15., istentisztelet 10 és 17 óra
December 31-e, istentisztelet, 18 óra. 
Január 1-je, istentisztelet, 10 óra
  
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk. 
Áldott karácsonyt kívánunk! 

Isten jelenléte 
a színházban


