Húsz éve szentelték fel a kisfaludi templomunkat
Ünnepi hálaadó istentisztelet Kisfaludon

2017. április 30-án tartotta ünnepi hálaadó
istentiszteletét
a
kisfaludi
leányegyházközség,
emlékezve
temploma
felszentelésének
20.
évfordulójára.
Az
alkalmat
a
gyülekezeti
újságban
is
meghirdetettük, valamint meghívókat is küldtünk. Kis
templomunk zsúfolásig megtelt. Mindenkinek ülőhely
sem jutott, pedig tettünk be pótszékeket és padokat is.
Ki hitte volna, hogy több, mint 120-an is elférnek!
Az ünnepi istentisztelet igehirdetője Mesterházi
Balázs, a soproni egyházmegye esperese volt. A
liturgiában részt vett Jankovits Béla ny. esperes és
Mihácsi Lajos h. lelkész.
Az igehirdető a vasárnap igéje alapján szólt a Jó Pásztorról, Jézusról, aki ismeri
az övéit, és akinek hangjára hallgatnak az övéi.
Az istentiszteletet ünnepi közgyűlés követte. Sümeghy Péter – a templomépítő
lelkész, néhai Sümeghy József fia, a gyülekezet jelenlegi felügyelője – ismertette a
20 évvel ezelőtti templomépítés történetét, körülményeit. Hálával gondolt az egykori
templomépítésben részt vettek segítségére, áldozatvállalására. Beszámolt arról is,
hogy az építkezés azóta sem zárult le. Hiszen 2012-ben elkészült a térdeplő melletti
kapaszkodó korlát; és 2013-ban egyik mihályi gyülekezeti tagunk – Molnár István –
által adományként készített faragott Luther rózsa. A felszentelésre pénzhiány miatt
még csak tervezett keresztelőmedence is pár éve elkészült, 2014 óta már a helyén
áll, és – hála Istennek, azóta is – már sokszor állhattuk körül keresztelések
alkalmával.
A templom bejáratánál néhány – a templomszenteléskor készült – korabeli
fényképeket tartalmazó tablót nézhettek meg a vendégek. Húsz év ugyan nem olyan
nagy idő, de sokan vannak, akik részt vettek a különböző feladatok elvégzésében, de
azóta már nincsenek közöttünk. Reájuk emlékezett hálával – név szerint is felsorolva
őket – Kálmán István, a gyülekezet gondnoka.
Az ünnepi alkalomra meghívást kaptak az egykori, még élő szolgálattevők, s azok
is, akik részt vettek a munkálatokban. Mihácsi Lajos lelkész felolvasta azok írásban
küldött köszöntését (D. Szebik Imre ny. püspök, Szemerei János püspök, Béres
László lelkész, Szűcs Kálmán ny. lelkész), akik bár nem tudtak eljönni, de
imádságban gondoltak az ünneplő gyülekezetre.
Köszöntötte az ünneplő gyülekezetet Jankovits Béla ny. esperes és Ivanics
Ferenc, a Megyei Közgyűlés alelnöke, aki Kovács Zoltán elnök képviseletében volt
jelen. Széles Sándor kormánymegbízott telefonon jelezte távolmaradását, s kívánta
Isten áldását.
Mesterházy Balázs tolmácsolta Gosztola Szabolcs egyházmegyei felügyelő és
Gabnai Sándor lelkész jókívánságait.
Az istentiszteletet és a közgyűlést követően a templom mögötti sátorban
szeretetvendégségre invitálták a jelenlevőket. A finom gulyásleves után a helyiek
által sütött finomabbnál finomabb sütemények zavarba ejtő bősége várta a
vendégeket.
Ezúton is köszönjük mindazok segítségét, akik részt vállaltak e szép ünnepség
előkészítésében, megszervezésében, lebonyolításában, akik oly gyönyörűen
feldíszítették a templomot, akik gazdagították a szeretetvendégséget házi készítésű
süteményeikkel. Akik bármilyen módon hozzájárultak e nap emlékezetessé tételéhez.
(Mihácsi Lajos h. lelkész)

