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Ezt mondja az Úr: engem keressetek, és éltek!” (Ám 5,4) 

 
Kedves Gyerekek! 
 

„Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint 
mindig énnekem!” Petőfi Sándornak ez a 
gyönyörű verse jut eszembe ilyenkor szep-
tember elején. Bár a többség számára 
véget ért a szabadság, a gondtalan pihe-
nés, s az iskolákban is újra becsengettek, 
de annyi szépet tartogat ez az időszak is. 
Milyen jó, hogy meg lehet osztani a nyara-
lás élményeit, s annyi új élmény vár a diá-
kokra. A tanulás, a felfedezés élménye. 
Amikor rá lehet csodálkozni az új ismere-
tekre, újra lehet meghitten beszélgetni az 
iskolai szünetekben, … S a természet is 
ilyenkor a legszebb! Amikor ezerféle szín-
ben pompázik a természet. Amikor kezdik 
levetni lombruhájukat a fák, de előtte 
még megszínezik – utánozhatatlan színek-
kel. 

A vándormadarak is gyülekeznek a 
nagy út előtt. A villanydrótokon még utol-
jára megpihennek a fecskék is. 

Az ősz a változás, a búcsúzás, az útnak 
indulás, de a találkozások ideje is! Találko-

zás régen látott 
barátokkal, ismerkedés 
újakkal. Ilyen új 
találkozás lesz az iskolá-
soknak is, amikor az első 
órán új „tanító néni”, Dia 
néni fogadja a 

hittanosokat. Ő a rábaszentandrási gyüle-
kezet lelkésze, de vállalta, hogy segít gyü-
lekezetünkben a hitoktatásban, míg nem 
lesz a vadosfai gyülekezetnek állandó lel-
késze. Igaz, a tanévnyitó istentiszteleten 
már találkozhattatok vele, hallgathattá-
tok, amint arról a Jézusról beszélt, aki fel-
támasztotta a naini ifjút. A hittanórákon 
azonban már nem szószékmagasságból, 
hanem közvetlenül is találkozhattok vele. 
De továbbra is sokat megtudhattok tőle, 
Jézusról. Figyeljetek rá, és fogadjátok sze-
retettel!                         (Mihácsi Lajos h. lelkész) 
 

 

2008. szeptember 7.-n, Vadosfán, a tanévnyitó istentiszteleten elhangzott igehirdetés rövidített, szerkesztett 
változata:  
 
„Ezután elment egy Nain nevű városba, és 
vele mentek tanítványai nagy sokasággal 
együtt. Amikor közeledett a város kapujához, 
íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony 
egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság kö-
vette. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, 
megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azu-
tán odalépett, és megérintette a koporsót. 
Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: „Ifjú, 
neked mondom, kelj fel!” Erre felült a halott, 
és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az 
anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, di-
csőítették az Istent, és ezt mondták: „Nagy 
próféta támadt közöttünk, és meglátogatta 
Isten az ő népét.” Ez a hír elterjedt róla az 

egész Júdeában és az egész környéken.” (Lk. 
7,11-17)                        
 
Kedves Gyerekek, Felnőttek, Keresztyén test-
véreim az Úr Jézus Krisztusban! 
 
 Megvoltak az első órák, az iskola már 
elkezdődött, egyre több iskolatáskás-
hátizsákos gyereket lehet látni az iskolák vagy 
a buszmegálló környékén. Érinti ez a gyereke-
ket és a felnőtteket, szülőket egyaránt. 
 A tanévnyitó istentisztelet alkalmával 
ismételjünk egy kicsit. A nagyobb gyerekek 
tanulták, hogy mi az az ige. Az egy szófaj, 
amely cselekvést, létezést, történést fejez ki. 
Ha ebben a most felolvasott szakaszban csak 
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az igékre figyelünk, biztosan felismerjük az 
egész történetet. Ha csak azokat mondanám 
el, az, aki ezt már hallotta, könnyen ki tudja 
egészíteni a történetben szereplő többi szóval 
is, tudná, kik a szereplők és hogy mi történt.  
De ha az itt ülő gyerekekre tekintek, ők is a 
cselekvésnek, a történésnek a kifejezői, ami-
kor beszélgetnek, nyüzsögnek, játszanak, va-
gyis élnek. Hallottuk már azt a mondást, Hogy 
a gyerekeket  fel kell készíteni az életre. Szé-
pen hangzik ez, csakhogy ezek a gyerekek 
már nem készülnek élni, hanem élnek ezek az 
iskolatáskás-hátizsákos izgő-mozgó csetlő-
botlók. 
Bár azért egyetértenek velem a keresztyén 
testvérek, hogy azért mégiscsak készítjük 
őket: az Örök Életre. Oda készülni, készíteni 
kell őket is és magunkat is - nekünk, nevelők-
nek, szülőknek, gyülekezeti tagoknak, hívő 
keresztyének felelősségünk van. Ebben a tan-
évben az én feladatom lesz a hittanórák segít-
ségével az, hogy az Úr Jézushoz vessem őket. 
Nem mindegy, hogy mi milyen példát muta-
tunk. 
A most felolvasott bibliai szakaszban arról ol-
vastam, hogy Jézus feltámasztja a naini ifjút, 
az özvegyasszony egyetlen fiát. Nem akarja, 
hogy a halálban maradjon, azt akarja, hogy 
éljen. Azt mondja neki: „Ifjú, neked mondom, 
kelj fel!”. Az Élet maga szembemegy a halállal. 
Ott a kapuban, ahol találkoznak, megteszi, 
életre kelti. Nekünk is az életet kínálja, azt 
akarja, hogy éljünk, mozogjunk, cselekedjünk, 
tegyük a dolgunkat: ki-ki a maga helyén, az 
iskolában, otthon, a munkahelyünkön. Éljünk 
itt a földön, és éljünk az örök életben, az üd-
vösségben is. Minket is életre akar serkenteni. 
Hoztam magammal egy játékmackót. Nagyon 
kedves a gyerekeinknek, puha, barna bundája 
jó tapintású, simogatható, oda lehet bújni 
hozzá. A hittanosoknak is biztosan van ilyen 
otthon. Ez a mackó nem tudja mozgatni a ke-
zét, a lábát, mert ez csak egy játékmackó - 
élettelen. Olyan, mint az a naini ifjú. Őt is csak 
vitték, nem tudott mozdulni, halott volt, el 
akarták temetni. Ez a mackó is hasonlatos, 
csakhogy ez a mackó nem halott, hiszen so-
hasem élt, mindig csak játékmackó volt. Ezért 
elmondható, hogy Jézus nem őérte jött a föld-
re, hanem miértünk; nem ezt a mackót akarja 

üdvözíteni, hanem minket. (Sajnálom, mackó, 
az Úr Jézus értünk jött!) De hoztam magam-
mal egy babát is: szép hosszú, szőke haja 
van, lehet fésülgetni, csinos ruhája van, lehet 
öltöztetgetni. Jó vele játszani, ez is egy játék. 
Olyan, mint a mackó: nem tudja mozgatni a 
kezét, a lábát, mert ez csak egy játék, élette-
len. A mackó csak akkor tud beszélni vagy 
nevetni, ha mi adjuk hozzá a hangot: Hahaha. 
A baba csak akkor tudja mozogni, ha mi moz-
dítjuk a kezét, lábát, és akkor tud beszélni 
vagy sírni, ha mi adjuk hozzá a hangot: 
oáoáoá. Ezért elmondható, hogy Jézus nem 
őérte jött a földre, hanem miértünk; nem ezt 
a babát akarja üdvözíteni, hanem minket. 
(Sajnálom, baba, az Úr Jézus értünk jött!)  
Én, ha akarom, meg tudom mozdítani a jobb 
kezem. Ha akarom, meg tudom mozdítani a 
bal kezem. De a lelkemet, akármennyire sze-
retném is, nem tudom megmozdítani. Azt csak 
az Úr Jézus képes megmozdítani, megérinteni 
– életre kelteni. Azt akarja, hogy éljünk. Azért 
hív és szólongat minket nap mint nap, a hit-
tanórán, a gyülekezetben, a Biblia-olvasás és 
az igehallgatás közben is, most is.  Titeket is, 
ti iskolatáskás- hátizsákos kis izgő-mozgó gye-
rekek, és minket is, felnőttek. Minket akar élő-
vé, cselekvővé, tettre késszé tenni. Élő és az 
életre készülő embereket akar. Az élő Isten 
felé mozdít és irányít minket, titeket is, ti isko-
latáskás- hátizsákos kis izgő-mozgó gyerekek, 
és minket is, felnőtteket.. A kijáratnál majd 
szeretnék az Istennel élő emberekkel kezet 
fogni. 
 A felolvasott bibliai szakasz végén azt 
hallottuk, hogy a sokaság örvendezett és az 
Istent dicsőítette azért, hogy az ifjú életre 
kelt. Merjük boldogan mi is dicsérni az Istent, 
hogy nekünk is az életet kínálja, hogy minket 
is életre keltett, ugyan nem Nain város kapu-
jában, hanem itt Vadosfán, Mihályiban, Kisfa-
ludon, Gyórón, Potyondon, Magyarkeresz-
túrban, Zsebeházán, stb. Dicsőíthetik kicsik és 
nagyok, ti Iskolatáskás-hátizsákosok és mi 
Felnőttek. Hadd legyünk mi az istendicsőítő 
hírvivői a családunkban „és az egész környé-
ken”. Ámen. 
 

Selmeczi Diana lelkész 
Rábaszentandrás 
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A 2008. év eddigi eseményei 
 
Elsősorban szeretném, ha istentiszteleti alkalmaink láto-
gatottabbak volnának. Nem csak a nagyünnepeken, ha-
nem az évközi alkalmakon is jó lenne minél több testvé-
rünkkel találkozni. Felnőttekkel és fiatalokkal egyaránt. 
 
- Jan. 28.-n presbiteri ülést előkészítő megbeszélés 

volt Mihályiban, 
- Febr. 12 és 14 – ökumenikus imaheti alkalom volt  

Kisfaludon és Mihályiban, 
- Febr. 23.-n Egyházkerületi Nap Celldömölkön. 
- Böjti hétközi istentiszteletek voltak febr. 20, 27, va-

lamint márc. 5 és 12.  
- Márc. 12.-n Mihályiban volt lelkészgyűlés az egy-

házmegye lelkészei részére. A kezdő istentiszteletre 
– amely úrvacsorai alkalom is – szeretettel hívogat-
tuk minden testvérünket.  

- Virágvasárnap került sor Böröcz Sándor emléktáblá-
jának elhelyezésére Vadosfán a templomban azon a 
padon, ahol ülni szokott. Az igehirdetés szolgálatát 
leánya, Enikő végezte, a temetőben a sírnál kereszt-
fia, Béres László beledi lelkész imádkozott. 

- Nagypénteken Vadosfán közös istentiszteleti alkalom 
volt úrvacsorával. 

- Húsvét ünnepének két napján – a karácsonykor 
megélt rendnek megfelelően – mindenütt volt isten-
tisztelet, úrvacsoraosztással. 

- Húsvét után a szokásos évközi alkalmak időpontjá-
ban annyi változás történt, hogy a vasárnapi délelőt-
ti első, valamint a délutáni második alkalom ¼ órá-
val később kezdődik, tehát ¾ 10 és ¼ 4 az új kez-
dési időpont.  

- Márc. 29.-n egyházmegyei közgyűlés volt 
Sopronnémetikben, 

- Mennybemenetel ünnepén Vadosfán tartottuk közös 
alkalmunkat. 

- Pünkösdkor szintén mindenütt volt a két napban is-
tentisztelet, úrvacsorával. 

- Május 25.-n volt Vadosfán a közös konfirmációi ün-
nepély, 5 ifjú testvérünk részesült először az úrva-
csora szentségében. 

-  

 
Konfirmáció Vadosfán 2008-ban 

 

- Május 4.-n Selmeczi Géza rábaszentandrási lelkész 
szolgált a gyülekezetben. 

- május 20.-n vadosfai templomban lelkészválasztást 
előkészítő közgyűlés volt. 

- A közös tanévzáró istentisztelet Vadosfán volt jún. 
8.-n. 

- Június 15.-n Mihályiban Horváth Lászlónak, a Vízmű 
úton levő gazdaságában ökumenikus terményáldás 
volt. 

- Augusztusban mindenütt a hónap első alkalmán úr-
vacsoraosztás volt. 

- Aug. 10.-n a meghirdetett lelkészi állásra jelentke-
zett Galgóczi Lívia lelkésznő szolgált gyülekezetünk-
ben. Ezt követően Vadosfán kötetlen alkalmon is-
merkedhettek vele gyülekezetünk tagjai. Lehetőség 
volt kérdések feltevésére is. Az estére összehívott 
presbiteri ülés úgy döntött, hogy nem javasolja a 
közgyűlésnek a lelkésznő megválasztását, ezért az 
aug. 20-ra meghirdetett választó közgyűlés elma-
radt.   

- Aug. 5-20-ig Pintér Szilvia – gyülekezetünk egyik 
kántora Fóton 3 hetes intenzív kántorképző tanfo-
lyamon vett részt. 

- Aug. 20.-n – nemzeti ünnepünkön – a megszokott 
rend szerint Vadosfán tartottuk közös ünnepünket, 
amely a falunap nyitó alkalma is volt. 

- Szept. 6.-n Farádon egyházmegyei közgyűlés volt. 
- A tanévnyitó istentisztelet szept. 7.-n volt Vados-

fán, amelyen Selmeczi Diana rábaszentandrási lel-
késznő prédikált. Ebben az évben ő vállalta gyüleke-
zetünkben a hittanórák megtartását. Az istentisztelet 
után megtörtént a hittan- és a konfirmációi órák ide-
jének megbeszélése is (ld. 5. oldalon). 

 
Előre jelzem, hogy októberben is – az augusztusihoz 
hasonlóan – lesz úrvacsoraosztás. Hiszem, hogy so-
kuknak van igénye az évi háromnál többszöri úrvacsorai 
alkalomra. Mindenesetre a lehetőség ezzel adott. Aki élni 
kíván majd a lehetőséggel, azokat szeretettel hívogatjuk 
az istentisztelet után kezdődő úrvacsoraosztásra. 
 
Megszerveztük az „Aprókkal az aprókért” gyűjtést 
mindegyik gyülekezetrészünkben. A február végén forga-
lomból kivonásra kerülő „aprópénz” összegyűjtésével 
támogathattuk a legkisebbeket, egyházunk gyermek-
munkáját. A gyűjtés szép eredménnyel zárult. 
 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk 
sajtókiadványait. Az egyházkerület havi lapja a „Du-
nántúli Harangszó” előfizethető. Az „Evangélikus Élet” 
hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasár-
napról vasárnapra megtalálható. 
2009-s Útmutató, Ev. Naptár és Ev. Falinaptár (kb. 700 
Ft) a gondnokoknál rendelhető. 
 
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekes-
könyvek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható fo-
lyamatosan, vagy megrendelhető. 
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Kérjük, ne feledkezzenek meg egyházfenntartási já-
rulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésé-
nek zökkenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek aján-
lott legkisebb összege 3500 Ft/év. Természetesen min-
denki anyagi lehetősége szerint támogathatja – adomá-
nyokkal is – gyülekezetünk életét. Köszönjük mindenki 
hozzájárulását. 
 
Kötelező offertóriumaink (gyűjtéseink) ebben az év-
ben még a következő: 

- Bibliaterjesztési: október 26. 
A parókia felújítása hamarosan befejeződik, már csak a 
külső színezés van hátra. Reméljük, mihamarabb lesz, 
aki használatba is veszi. 
 
A márciusi viharok megbontották a mihályi és a vadosfai 
templomunk tetőzetét. 

 
A mihályi templomtető – a vihar után 

 
A vadosfai templomtető – a vihar után 

 
Köszönjük gyülekezetünk mindig tettre kész tagja-
inak a segítséget! Szinte napokon belül megtörtén-
hetett a vihar utáni helyreállítás! S a parókia-
felújítás is gördülékenyen halad.  
 

A gyülekezetünket is érintő programok az év hátralevő 
részében: 
 
- IX.13. Egyházkerületi egyházközségi elnökségek 

konferenciája és Egyházkerületi Munkatárs-képző Nap 
Révfülöpön. 

- X.11. Egyházkerületi Pedagógus Csendesnap Pápán. 
- XI.15. Egyházkerületi Közgyűlés Győrben. 
- XII.6. 8.00. Egyházmegyei Presbiteri ülés Harkán. 
- XII.6. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Harkán. 

Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban ve-
gyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és 
képessége szerint. Minden dolgos kézre és minden imád-
kozó lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van 
Isten örömhírére. 
 
  

Anyakönyvi hírek 
 

Megkereszteltük 
- Márc. 23.-n Vadosfán Újhelyi Grétát (Fertőd), 
- Ápr. 13.-n Magyarkeresztúron Fuchs Rebekát (Szil), 
- Aug. 24.-n Mihályiban Gönye Adrient (Mihályi). 
 
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké 
az Isten országa.” 

 
Megkonfirmáltuk  

2008. március 23.-n Ódor Anikó (Kapuvár) felnőtt; és 
2008. május 25.-n Vadosfán: Nagy Éva  és Szalai Adri-
án kisfaludi, valamint Gönye  Dávid Nándor , Kovács 
Ákos  és Vass Barbara  mihályi ifjú testvéreinket. 
 

Jézus mondja: „Boldogok, akiknek szívük tiszta, 
mert ők az Istent meglátják.” 
 

Megáldottuk  
- Ápr. 26.-n Szilban Kovács Ernő r.kat. (Szil) és Kálmán 

Gyöngyi ev. (Magyarkeresztúr), 
- Jún. 14.-n Kisfaludon Szűcs Norbert ev. (Kisfalud) és 

Horváth Anita r.kat. (Kisfalud),  
- Júl. 19-n Vadosfán Veres Gabriella ev. (Kisfalud) és 

Horváth András r.kat. (Csánig), 
- Aug. 2.-n Szombathelyen  Pintér László ev. (Mihályi) 

és dr. Nagy Piroska r.kat. (Szombathely),  
- Aug. 30.-n Vadosfán Babos Szilárd r.kat. (Himod) és 

Zsirai Frida ev. (Mihályi), 
- Szept. 6-n Vadosfán Berta Csaba r.kat. (Kapuvár) és 

Dobos Eszter ev. (Cirák), 
- Szept. 13.-n Nemesbődön Berebora Zsolt ev. (Kisfa-

lud) és Soós Eszter r.kat. (Nemesbőd), 
házasságát. 
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Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek: ahogyan én szerettelek tite-
ket, ti is úgy szeressétek egymást.” 
 
Megemlékeztünk 
- Júl 27.-n Kisfaludon Csutak Ferenc és felesége 

Mühlleitner Anna 50. házassági évfordulójáról. 
 
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog 
az az ember, aki benne bízik.” 

 
Eltemettük: 
- Jan. 12.-n Kisfaludon Németh Imrét 76 éves korában, 
- Jan. 15.-n Gyóróban Varga Kálmánt 62 éves korában,  
- Jan. 23-n Vadosfán Németh Gyulánét (szül. Illés Má-

ria) 80 éves korában, 
- Febr. 4-n Kisfaludon Németh Sándort 83 éves korá-

ban,   
- Márc. 6.-n Kisfaludon Ments Pálnét (szül. Balogh Em-

ma) 93 é éves korában,  

- Márc. 12.-n Kisfaludon Tompos Jánost 61 éves korá-
ban, 

- Márc. 12.-n Magyarkeresztúron Garab Katalint 65 éves 
korában,  

- Márc. 12.-n Mihályiban Bödecs Gézát 76 éves korában, 
- Márc. 18.-n Kisfaludon Gönye Kálmánnét (szül. 

Gömböcz Ilona) 92 éves korában,  
- Márc. 29.-n Kisfaludon Dömötöri Lászlónét (szül. Pék 

Anna) 85 éves korában, 
- Ápr. 9.-n Kisfaludon Varga Lászlót 65 éves korában, 
- Máj. 17.-n Mihályiban Huszár Ferencnét (szül. Molnár 

Etelka) 81 éves korában, 
- Jún. 9.-n Mihályiban Kovács Tibort 50 éves korában, 
- Júl. 4.-n Vadosfán Hantó Sándornét (szül. Várallyay 

Ilona) 87 éves korában,  
- Aug. 2.-n Kisfaludon Kiss Imrénét (szül. Náray Jolán) 

73 éves korában. 
 
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 

 
Hittanórák rendje a 2008/2009-s tanévben 

 
Hitoktató: Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő  - tel: 20/824 2763. 
 

 Szerda 
(első óra: szept. 17.) 

 

Csütörtök  
(első óra: szept. 18.) 

11.50-12.35  
  

Mihályi iskola 1-2. o.   

12.45-13.30  
 

Kisfaludi iskola 2-3-4. o. Mihályi iskola          5,6. o. 

13.45-14.30  Mihályi iskola 3-4. o. és 
magyarkeresztúri  
4. o. 

Mihályi iskola          7-8. o. 

15.30-16.15   
 

 
 

Magyarkeresztúr    Polgár-
mesteri Hivatalban 

7. o.    

16.00-16.45   Mihályi iskola  Kapuvárra bejárók 
és gyóróiak 5-8. o 

 
 

 
 

 

Konfirmációi előkészítő 
a 7. osztályos tanulóink részére 

 
Vasárnaponként 11.45-től tartom alkalmainkat – az elmúlt évhez hasonlóan - a mihályi templomban, az istentisztelet 
után. Az első alkalom szeptember 14.-n lesz. Ez évben tíz fiatal (Kisfaludról, Magyarkeresztúrból és Mihályiból) kezdi 
meg a felkészülést a konfirmációra. Imádkozzanak értük! 

Istentiszteleti alkalmaink 
 
Mindegyik alkalomra szeretettel hívogatjuk a gyülekezet minden részéből testvéreinket. Szeretettel kérjük, akik szíve-
sen elmennének bármelyik másik, nem helyben tartott alkalomra, de az utazást nem tudják megoldani, vegyék fel a 
kapcsolatot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmi-
képpen se legyen akadálya az együttünneplésnek! 
 

dátum nap ünnep Istentiszteleti alkalmak 
Szeptember 

14. 
vasárnap (2) Szenth.ü.u.17. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, 

du ¼ 4 Zsebeháza 
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dátum nap ünnep Istentiszteleti alkalmak 
20. szombat Falunap de. ½ 11 Mihályi evangélikus templomban ökumenikus 

istentisztelet 
21. vasárnap (3) Szenth.ü.u.18. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 
28. vasárnap (4) Szenth.ü.u.19. Hősök napja - de. 10 Vadosfa 

Október  
5. 

vasárnap (1) Szenth.ü.u.20. de.¾ 10 Vadosfa (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),  

12. vasárnap (2) Szenth.ü.u.21. de.¾ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du ¼ 4 Zsebeháza (úrv.) 

19. vasárnap (3) Szenth.ü.u.22. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond (úrv.), 
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

26. vasárnap (4) Szenth.ü.u.23. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró (úrv.) 
31. péntek Reformáció ünne-

pe 
du. 5 Magyarkeresztúr, du. 6 Kisfalud 

November  
1. 

szombat Temetői megemlé-
kezés 

du. 2 Gyóró, du. ¾ 3 Kisfalud, du. ¼ 4 Mihályi,  
du. ¾ 4 Vadosfa, du. ½ 5 Zsebeháza,  
du. 5 Magyarkeresztúr, du. ½ 6 Potyond 

2. vasárnap (1) Szenth.ü.u.24. de.¾ 10 Vadosfa , de. 11 Mihályi  
9. vasárnap (2) Szenth.ü.u.uee. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  

du. 2 Magyarkeresztúr , du ¼ 4 Zsebeháza  
16. vasárnap (3) Szenth.ü.u.ue. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond , du. ¼ 

4 Magyarkeresztúr 
23. vasárnap (4) Szenth.ü.u. utolsó de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró  
30. vasárnap (5) Ádvent 1. vas. de.¾ 10 Vadosfa , de. 11 Mihályi  

December 
7. 

vasárnap (1) Ádvent 2. vas. de.¾ 10 Vadosfa , de. 11 Mihályi 

14. vasárnap (2) Ádvent 3. vas. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr , du ¼ 4 Zsebeháza  

21. vasárnap (3) Ádvent 4. vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond , du. ¼ 
4 Magyarkeresztúr 

24. szerda Karácsony este du. ½ 5-kor VADOSFÁN hittanosaink szolgálatával  
25. csütörtök Karácsony ünnepe de. 1/2 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),  

du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. 1/2 4 Zsebeháza (úrv.) 
26. péntek Karácsony 2. napja de. 1/2 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  

du. 2 Potyond (úrv.) 
28. vasárnap (4) Karácsony u. vas. - ezen a vasárnapon nem tartunk istentiszteletet - 
31. szerda Óév este de. 1/2 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),  

du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. 1/2 4 Zsebeháza (úrv.) 
2009.  

január 1. 
csütörtök Újév de. 1/2 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  

du. 2 Potyond (úrv.) 
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálha-
tók a legfrissebb információk. 
 
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről. Ha lehet, ne 
hagyják ezt az év végére, hiszen kifizetni valók már évközben is jelentkeznek. 
A 2006. nov. 15.-n tartott presbiteri ülés értelmében 2007-től az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- 
Ft/év. A több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt s maradt ez évre is: 
 
Egy főre jutó kereset 75 ezer Ft-ig 125 ezer Ft-ig 175 ezer Ft-ig 225 ezer Ft-ig 225 ezer Ft felett 
Kért egyházfenntartás 3.500 Ft/fő 4.500 Ft/fő 5.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 7.500 Ft/fő 

Internet eléréssel rendelkező testvéreink figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját, amely a következő címen ta-
lálható http://vadosfa.lutheran.hu/. Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem, hívjanak a 20/824 6887-s mobil-
telefonon (Mihácsi Lajos helyettes lelkész).  
Hitoktatással kapcsolatban Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő a 20/824 2763-s mobiltelefonon érhető el. 
 

A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél önálló számlát nyitott. A 
számla száma: 59500227-31920337. Így lehetőség van arra is, hogy a fenti számlaszámra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek 
szánt egyházfenntartói járulékot, adományt, vagy egyéb befizetést. A személyes pénztári befizetésekre MINDEN SZERDÁN 7.30 - 15.00 óráig van  
lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérem, hogy minél többen éljenek ezzel a lehe-
tőséggel.  

Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész 


