Áldva lenni – áldva élni
Jótékonysági orgonahangversenyen vettünk részt Vadosfán - a magyarkeresztúri templom
felújításáért 2015. április 26-án, vasárnap délután 2 órakor. A koncertet Johann Sebastian
Bach, Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Pablo Bruna és Liszt Ferenc műveiből
állították össze az orgonaművészek: Tar Zita és Tüzes Marcell Sámuel.

Bizonyosan sokak számára ismert Vadosfa, és az ott található híres evangélikus katedrális, de talán
kevesen tudják, hogy a Vadosfai Egyházközséghez tartozó hét falu közül Magyarkeresztúr már a
nevében is áldást hordoz: a Szent Kereszt Ura – Keresztúr. A település ezen elnevezése - Jézus
Krisztus értelmében már a XIV. század óta használatos. Talán éppen ennek (a nem is oly rejtett)
tudásnak a birtokában vették a helyiek a bátorságot, hogy 1966-ban, a kommunizmus idején
templomot építsenek maguknak. De nem elég fejet hajtani az előttünk járók előtt, az emlékezés
felelősséget hordoz.
Az Evangélikus Élet országos hetilap tavaly augusztus 20.-i ünnepi számában megjelent felhívás óta a
magyarkeresztúri templom felújításához több mint hatvanan csatlakoztak. Ángyán Csilla csornai
fazekas népi iparművész pedig szolgálatként elkészítette az új keresztelőmedencét. Az áprilisi
jótékonysági rendezvény célja is az volt, hogy a templom, felszentelésének ötvenedik évfordulójára
már régi-új fényében pompázhasson. De a többszázezer forint értékű adomány, amelyet a helyi
közösség tagjai és az ország távolabbi vidékeiről is érkező evangélikusok a koncert után
összegyűjtöttek mégiscsak mindenkit meglepett. A szeretetvendégségen résztvevők így hangot adtak a
sokak szívében feltámadt érzésnek, hogy Isten áldása kíséri a kezdeményezést. Nem is lehet ez
másképp, hiszen a Kereszt Ura óvja és vigyázza, ismeri és szeretetében őrzi minden lépésünket.
Büky Anna

„… mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.’ (Pál első levele a korinthusiakhoz 3,16”)
Segíts Te is a templomfelújításban!
Még nyolcmillió forintot szeretnénk összegyűjteni a magyarkeresztúri templom mennyezeti burkolatának, a
külső vakolat és a lépcső renoválására. Célunk, hogy 2016-ban, a templom a felszentelésének ötvenedik
évfordulóján már régi–új pompájában ragyoghasson.
A magyarkeresztúri templom a Vadosfai Evangélikus Egyházközséghez tartozik. Az egyházközség számláját a
Rajka és Vidéke takarékszövetkezet vezeti.
Számlaszám: Magyarkeresztúr: 59500186-11095952
A közleményben kérjük feltüntetni: Magyarkeresztúri templomfelújítás.
Az adományozók között kisorsolunk egy hétvégi nyaralást Zamárdiban, a vízparttól kétszáz méterre fekvő
apartmanban.
Honlapcím: http://vadosfa.lutheran.hu

