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Történt pedig azokban a 

napokban, hogy Augustus császár 
rendeletet adott ki: írják össze az egész 

földet.  
Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius 
volt a helytartó. 
Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. 
Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid vá-
rosába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából 
és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Má-
riával együtt, aki áldott állapotban volt.  
És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és 
megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, 
mivel a szálláson nem volt számukra hely.  
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őr-
ködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent 

nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy féle-
lem vett erőt rajtuk. 
Az angyal pedig ezt mondta nekik:  
- „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, 
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A 
jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, 
aki bepólyálva fekszik a jászolban.”  
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az 
angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 
-„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békes-
ség, és az emberekhez jóakarat.”  
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pász-
torok így szóltak egymáshoz:  
- „Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: ho-
gyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.”  
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, 
és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, 
elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermek-
ről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott 
azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 
Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és for-
gatta a szívében.  
A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztal-
va az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és 
láttak, ahogyan ő megüzente nekik.           (Lk. 2.1-20) 

 
Keresztyén gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 
 
Hallottátok mindnyájan a karácsonyi történetet, Lukács 
evangélista tolmácsolásában. Mielőtt az apostol megírja 
mindazt, ami történt, bizony alaposan utánajár az esemé-
nyeknek, nem elégszik meg azzal, amit csak hallott. Pon-
tosan akar beszámolni, hitelesen akar tudósítani. 
 
Amit hallottunk, bizonyára nem ismeretlen senki előtt sem. 
Tudjuk a történéseket, talán túlzottan is, s azt gondoljuk, 
már semmi újat nem tud mondani számunkra. 
 
Próbáljunk meg testvéreim, másik oldalról közelíteni a tör-
ténethez. Másféle szemlélettel. Közben figyeljünk arra is, 
ami a sorok mögött húzódik! 
 
Az evangéliumnak, a karácsonyi örömhírnek már az első 
sorai mögött emberi hatalmaskodásról hallhatunk. Augusz-
tus császár parancsa valódi parancs, amellyel nem lehet 
szembeszállni. Parancs, amelyet végre kell hajtani, amely 
nem törődik az egyes emberekkel. Mindenkire vonatkozik, 
s mindenkinek indulni kell, hogy összeírják. Még Máriának 
is, akinél pedig bármelyik pillanatban megindulhat a szü-
lés. Mit számít egy uralkodónak egy-egy ember? 
S ennek ellenére: észre kell vennünk, hogy mégsem Au-
gusztus császár parancsa teljesül, hanem Istené, aki eze-

ket az eseményeket, a Megváltó születését, prófétái által 
olyan régen megüzente. 
Első hallásra az emberi szívtelenségről, a könyörtelenség-
ről, az önzésről hallunk, hiszen nem volt számára, a Meg-
váltó, az Isten Fia számára sem hely máshol, csak istálló-
ban. De mindennél hangosabban szól arról is, hogy mind-
ezek ellenére is, az emberi szeretetlenség és a gőg sem 
tudta Istent megakadályozni abban, hogy elküldje Fiát, az 
ígért Megváltót. Semmi sem tudta megakadályozni abban, 
hogy az isteni szeretet megvesse lábát a Földön. 
 
Éjszaka volt – hangzott a tudósítás. Csak a csillagok világí-
tották be halvány fényükkel az égboltot. De a legnagyobb 
sötétségen is átragyogott a menny fénye. 
Ebben a sötétségben, ebben a rideg és szeretetlen világ-
ban ragyog fel az evangélium. Nem emberi akarat, hanem 
isteni elhatározás és ígéret valósul meg. Isten ajándéka-
ként. Ez az emberek számára a lehetséges legnagyobb 
ajándék. 
 
S kik értesültek legelőször az isteni csoda beteljesedésé-
ről? Kik lettek a legjobban informáltak? Nem mások, mint 
a legegyszerűbb emberek, a mezők pásztorai.  
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Igen testvéreim, ezek a tények. Ezek a tényszerű megálla-
pítások. Ezek, együtt adják a karácsonyt. Beteljesedett az 
ígéret, Isten valóban emberré lett Jézus Krisztusban. Ezt 
cselekedte Isten, ott, akkor, karácsony éjjelén. S ezek mel-
lett eltörpül minden emberi cselekedet. 
 
Miért történt mindez? Hogyan lehetséges, hogy ilyen vára-
kozás és fogadtatás ellenére is eljött Jézus? Sok kérdés 
volt az akkori, és sok kérdés van a mai emberek szívében 
is. Bennünk is sok a homály. Mária és József is csak rácso-
dálkozott a csodára. Azonban a nem-értés sem akadályoz-
hatja meg az isteni csodát. A karácsonyt. Mert ember ter-
vez, elhatároz, parancsol, de a végzés Urunk kezében van 
mindig, mindenkor és mindenütt. Senki sem akadályozhat-
ja meg azt, hogy lelkünkben karácsonyi béke uralkodjon. 
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy minden, ami életünk-
ben és életünkkel történik, Urunk akarata szerint történik. 
Nem csak úgy, általánosságban, hanem most is. 
 
Az alaphelyzet, az emberek viszonyulása a várandós édes-
anyához – aki ráadásul idegen helyen néz elébe az ese-
ményeknek – bizony örök felkiáltójel. Milyen szívtelenek és 
könyörtelenek voltak, de vajon velünk mi a helyzet? Tart-
sunk mi is önvizsgálatot testvéreim! Vajon mi mit tettünk 
volna? Vajon mi mit tennénk, ha Jézus zörgetne szívünk 
ajtaján? 
Vagy, - elhagyva a feltételes módú megfogalmazást – mi 
mit teszünk, ha Jézus zörgetését halljuk? 
Nem feltételezés ez, hanem valóság! Hiszen Ő maga 
mondja, hogy ha csak egynek is enni adunk, inni adunk, 
ha csak egyet is megvigasztalunk, ha csak egyet is befo-
gadunk vagy meglátogatunk – akkor azt ővele magával, 
Jézussal cselekedtük meg. Minden kérő szóra odafigye-
lünk? Mindenkihez ugyanúgy, egyformán nyitottak va-
gyunk? Hiszen minden szomszédban, ismerősben Krisztus 
lakozik. Félő, hogy nem mindenki zörgetésére figyelünk 
egyformán. Félő, hogy sokszor fordulunk el embertársunk-
tól – jogos vagy vélt haragunkban, s megbocsátani nem 
tudunk, szeretni sem tudjuk a bennük lakó Krisztust. Fáj-
dalmas, hogy az a szállás, amelyet Isten Fia bennünk talál, 
kísértetiesen hasonlít ahhoz a képhez, amellyel kétezer év-
vel ezelőtt, megszületésekor meg kellett elégedni.  
 
Hát nem csodálatos ez a MÉGIS? Az, hogy nem vet meg, 
nem fordul vissza, nem fordul el, hanem jön, hogy meg-
újítsa életünket. Jön, hogy békességet hozzon és adjon a 
haragvó, ellenségeskedő világnak. Legyen áldott érte! 

 
Karácsony ünnepe ma is sötétben találja a világot. Azon-
ban sokan az emberek közül, világosságra vágynak. Vilá-
gosságra, amely itt ragyog, csak nem vesszük észre. Azért, 
mert furcsán nézünk. Csak vízszintesen látunk. S nem 
vesszük észre azt a fényt, amely föntről jön. A karácsonyi 
fény a mennyből jön. Azokhoz, akik virrasztanak; azokhoz, 
akik valóban várnak. Ha akarjuk mi is ezt a fényt, nekünk 
is várnunk kell, nekünk is virrasztanunk kell, nekünk is fel-
felé kell tekintenünk. 
 
De nemcsak fény, hanem hang is hallatszik fentről. Ebben 
a világban, amelyben élünk, nagy a hangzavar. A világ za-
ja el akarja nyomni, túl akarja harsogni az angyali szóza-
tot. A világ el akarja hitetni, hogy mindaz bolondság, kor-
szerűtlen, ami nem e világi. Ami fentről jön, az babona. S 
bizony, sokan el is hitték, el is hiszik. 
Szükséges nekünk elcsendesednünk, hogy meghalljuk ezt 
a fentről jövő hangot. Azért, hogy meghalljuk és jól értsük 
a fentről jövő üzenetet. Amely ma is hangzik felénk Krisz-
tus Urunk születéséről. Aki énértem is, mindnyájunkért 
jött. Hallod és érted is testvérem ezt a személyhez szóló 
örömüzenetet? 
 
S még egy gondolat. Jól tudjuk, hogy Izrael népe milyen 
régóta várta a Messiást. De amikor megszületett, nem is-
merték fel. Az Írások kutatói, a papok és írástudók megfe-
ledkeztek róla. Ennek az üzenetnek ezért a legegyszerűbb 
emberek, a pásztorok lettek a hordozói, továbbadói. Rájuk 
bízatott az üzenet – s tudjuk, célhoz is ért. 
 
Ma, a 2009. év karácsonyán mi tudunk-e mit kezdeni ezzel 
az üzenettel? Elfáraszt a készülődés, gondjainkba temet-
kezünk, megroppant egészségünket siratjuk-e, elvesztett 
szeretteink hiánya miatt kesergünk-e, vagy reménységgel 
tölt el a karácsonyi hír? Megértjük-e azt, hogy ami történt, 
mindazt értünk, megmentésünkre tette az Úr? 
 
Akkor is, és ma is, sok feszültségtől terhes a világ. Erő-
szak, szívtelenség, könyörtelenség és mindenféle kicsi és 
nagy emberi bűnök ellenére is – karácsony van. Mert ahol 
megszólal a karácsonyi evangélium, ott a szavak mögött 
Isten értünk dobogó, szerető szíve van. Itt szól az evangé-
lium, s ezért örüljünk, s adjunk hálát a Megváltó születé-
séért. Azért, mert Velünk az Isten!       Ámen. 

 
 

AMI EDDIG VOLT 
 

Szept. 12.-n Pestszentimrén volt az Evangélikus 
Presbiterek I. Országos Találkozója. Gyülekezetünket   
Magyarkeresztúrból Kovács Imre és Németh Erzsébet, 
Mihályiból Bálint Kálmán, Vadosfáról Szakács Lajos és 
Szalai Csaba képviselte.  

Szept.18-19.-n Egyházkerületi egyházközsé-gi 
elnökségek konferenciája és Egyházkerületi Munkatárs-
képző Nap volt Révfülöpön. 

Szept. 27.-n Vadosfán volt a Hősök napi megemlékezés. 

Okt.14.-n Lelkészi Munkaközösség gyűlése volt 
Vadosfán. Igét hirdetett Matus Klára soproni 
iskolalelkész. Köszönjük a gyülekezet vendéglátását! 

Okt. 31.-n Reformációi istentisztelet volt 
Magyarkeresztúron és Mihályiban, amely 
mindenütt úrvacsorai alkalom volt. 

Nov. 1.-n temetői megemlékezések voltak 
temetőinkben. 

Nov.6-8.-n Felügyelők országos találkozója volt  
Révfülöpön felügyelőnk részvételével. 

Dec.5.-n 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés volt  
Sopronban. 



 
Beszámoló az Evangélikus Presbiterek I. Országos Találkozójáról 

 
Ez év szeptember 12.-én Pestszentimrén vettünk részt az 
I. Evangélikus Presbiterek Országos Találkozóján. A nagy 
szeretettel és gondossággal előkészített Találkozó sok egy-
házi munkatárs munkáját dicséri. A Sopronból induló busz 
a farádi gyülekező- és megállóhelynél vette fel a Csorna és 
környéke lelkészeit, presbitereit. Utunkat Gabnai Sándor 
esperes imádságával és áldásával felvértezve tettük meg. 
Pestszentimrén térzene és segítő fiatalok fogadtak ben-
nünket. A regisztráció után elfoglaltuk a helyünket és lel-
kes énektanár dirigálásával ráhangolódásként énekeket 
tanultunk. Az énektanulás és kvíz játékok egész nap bizto-
sították, hogy figyelmünk ne lankadjon. 
A Találkozó mottója: Isten munkatársai vagyunk. Kiemelt 
téma a presbiter képzés elindítása volt. Az előterjesztések 
és pódiumbeszélgetések, valamint az azt követő kérdések 
gondolatébresztők voltak. Ebédidőben belehallgattam, az 
asztalnál pedig részt vettem presbiterek közötti beszélge-
tésekben. Presbiternek lenni nagy felelősség, a jövőben 
pedig még nagyobb lesz. Fogyóban vagyunk, csökken a 
gyülekezetek létszáma. Konfirmáció után nem jönnek a 
templomba a fiatalok (viszont jó volt látni a lelkes, fiatal 
segítőket a helyszínen). Más környezeti hatások érintik 
meg őket. Megfásult, érdektelen, közönyös nép lettünk, 

hatalmas felettes énnel rendelkezünk, a túlzott maga-
biztosság mögött mérhetetlen szeretethiány, magá-
nyosság húzódik. Presbiter ma az lesz, aki rendszeresen 
templomba jár, és rátestálják, és vállalja is ezt a felada-
tot. A presbiterképzés, a tanulás szó megrémítette az 
idősebb korosztályt, pedig lehet, hogy másféle felada-
tokat is vállalni kell, pl. esetleg gyülekezeti tagok gon-
dozása, költségvetéshez szükséges számszaki ismere-
tekkel kellene rendelkezni. Ezek voltak a beszédtémák. 
Visszatérve a találkozóra: legyen-e presbiterképzés? A 
fő kérdés, hogy mi érintettek akarjuk-e, akarom-e ezt 
vállalni. Rohanó világunkra érvényes a „nincs időm” 
szlogent felülírni. Valóban nincs időm? Ha amire nagyon 
akarom, akkor mindig tudok időt szakítani. Lélekben 
nagyon felkészültem! Lélekben felemelő feltöltődésün-
ket segítő napot töltöttünk el! 
Mára már Gáncs Péter püspök koordinálásával elkészült 
a presbiterképzés tervezett időpontja, ahogy az Evan-
gélikus Élet novemberi számában olvashattuk. A presbi-
terképzésre lehet jelentkezni, és hívja minden érdeklő-
dő templomba járót is. Köszönöm, hogy részt vehettem. 

(Németh Erzsébet)

 
Egyházi eseménynaptár 2010-re 

 
Január  
10. Templomépítési offertórium 

(Vízkereszt utáni 1. vasárnap) 
18-23. Ökumenikus imahét. 
22. 18.00. Magyar Kultúra Nap – ünnepi 

előadás Sopronban, az egyetemi aulában 
a KÉSZ, a Kálvin Kör és a Luther 
Szövetség szervezésében. Áhítatot tart: 
Ittzés János elnök-püspök, előadó: 
Szokolay Sándor zeneszerző. 

Február  
12-14. IV. Evangélikus Népzenei Fesztivál 

Balatonszárszón. 
20. 9.00. Egyházmegyei Presbiteri ülés – 

Sopron, Nyugdíjasház. 
21. Egyházmegyei offertórium (Böjt 1. 

vasárnap) 
27. Egyházkerületi Nap Bakonycsernyén. 
Március  
5. Női Ökumenikus Világimanap. 
5-7. Evangélikus gimnáziumi énekkarok 

találkozója Sopronban – záróisten-
tiszteletén Ittzés János püspök szolgál. 

20-21. Egyházkerületi Konfirmandus Találkozó 
Sopronban. 

19-21. Evangélikus Borfesztivál Révfülöpön. 
Márc. 27. Egyházmegyei Liturgikai Szeminárium. 
28. Szórványoffertórium (Virágvasárnap) 
Április  
10. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés 

Csornán.  

 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Csornán. 
17. 10.00. Egyházkerületi Közgyűlés 

Veszprémben. 
18. Ifjúsági offertórium (Húsvét utáni 2. 

vasárnap) 
Május  
2. Egyházkerületi Kórustalálkozó Pápán. 
 2010.V.14-16. Német kitelepítési emlékmű 

avatása Sopronban. 
15. Egyházkerületi Missziós Nap Kissomlyón. 
16. Misszió offertórium (Húsvét utáni 6. 

vasárnap) 
Június  
13. Nyugdíjas offertórium (Szentháromság 

utáni 2. vasárnap) 
 Gyülekezeti templomszentelési emlékün-

nep Csornán. 
14-17. Egyházkerületi Lelkészevangélizáció  
27. GAS offertórium (Szentháromság utáni 

4. vasárnap) 
Július  
14-18. Szélrózsa Találkozó Szarvason. 
Augusztus  
24-26. Egyházkerületi Munkaévkezdő Lelkészta-

lálkozó Kőszegen. 
31. Járulékbefizetési határidő. 
Szeptember  
4. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés 

Farádon. 
 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Farádon. 
5. Iskolatámogatási offertórium 
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(Szeptember első vasárnapja) 
10-12. Apa-fia hétvége Balatonszárszón. 
17-18. Egyházkerületi egyházközségi elnökségek 

konferenciája és Egyházkerületi 
Munkatárs-képző Nap Révfülöpön. 

Október  
8-9. Egyházkerületi Pedagógus Csendesnapok 

Sopronban, az Eötvösben. 
9. Országos Evangelizáció Budapest-Deák-

téren. 
15-17. Evangélikus Presbiterképzés Révfülöpön. 
31. Bibliaterjesztési offertórium (Október 

November  
13. Egyházkerületi Közgyűlés Győrben. 
December  
4. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés 

Szakonyban.  
 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés 

Szakonyban. 
Időpontjuk még nem ismert: 
 Országos Pedagógus Csendesnapok. 
ősszel Országos felügyelőtalálkozó Révfülöpön. 

 
Anyakönyvi hírek 

 
MEGKERESZTELTÜK 
- Okt. 25.-n Gyóróban Vajda Orsolya Tamarát, 
- Nov. 22.-n Kisfaludon Fülöp Leventét és Szajkovics 

Noémit, 
 
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.” 
 
MEGÁLDOTTUK 
- Szeptember 19.-n Kisfaludon Zsirai Tamás és Kégl 

Brigitta házasságát. 
 

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek: ahogyan én szerettelek tite-
ket, ti is úgy szeressétek egymást.” 
 
ELTEMETTÜK 
- Szept. 22.-n Gyóróban Kovács Sándorné sz. Kovács 

Karolinát (89 éves), 
- Szept. 23.-n Mihályiban Marics Kálmánt (94 éves), 
-  Okt. 22.-n Mihályiban Marics Gyulát (62 éves), 
- Okt. 30.-n Mihályiban Zsirai Sándort (89 éves), 
- Nov. 4.-n Magyarkeresztúron Gacs Sándort (86 éves), 
 
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 

 
Új autó 

 
Gyülekezetünk 11 éves Opec Corsá-ját az elmúlt napokban cserélhettük le egy újabbra (7 éves) -  az Országos Egyház 
támogatásával. A két gépkocsi értékkülönbözetének mindösszesen 20 %-át kell gyülekezetünknek hozzájárulásként be-
fizetni.  

Templomfelújítás 
 
A vadosfai templom felújításának eddigi története: 
 
2008 nyarán kaptunk jelzést, hogy várhatóan pályázati le-
hetőség nyílik a templom felújításokra az Új Magyarország 
Vidékfejlesztés Program keretében. Rác tisztelendő úr a 
SAPARD pályázati anyagot ajánlotta aktualizálásra. A ter-
vezővel - COMFORT Tervező Kft - szeptember hó során 
aktualizáltattam a dokumentációt, mert a normagyűjte-
mény és a kivitelezendő munkákat a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal előírásai szerint kellett elvégezni. Az egyhá-
zunk által kötelezően ajánlott Impulzus Pályázatíró Kft-től 
ehhez csekély segítséget kaptunk. A megjelent rendelet 50 
millió Ft-ig engedte a pályázat maximumát, de a helyi 
LEADER közösségre bízta a kiírást. A pályázati beadás első 
határideje okt. 31. volt. Ezt időközben módosították várha-
tóan november végére. Közben a templom térképészeti 
feltüntetését is módosítani kellett, mert a térképeken nem 
a valóság volt feltüntetve. Ez újabb eljárást eredménye-
zett. Kérelem, földmérők általi felmérés, térképi feltünte-
tés, ez is sürgőséggel, hisz a beadásinak jelzett határidő 
közeledett. Az egész dokumentációt természetesen enge-
délyeztetni kellett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 
(KÖH), és az építésügyi hatósággal. A pályázat kiírásban a 

normagyűjtemény változott, ezért ezt újra költségeltetni 
kellett, melyet a BAUSOP készítette el sürgőséggel. 
A Rábaköz Vidékfejlesztési csoport (Kapuvár és térsége 
LEADER egyesület) közben a saját HVS-ében (Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégia) maximálta az egy projektben 
igényelhető összeget, ami esetünkben a helyi kulturális 
örökségvédelemnél pályázható legfeljebb 8,5 millió Ft 
lehetett. Ennek ismeretében kértem a tervezőktől, mi-
ként lehetne szakaszoltatni a beruházást célszerűen. A 
tervezőktől kapott választ átadva a pályázatíróknak ké-
szült el a pályázat, melyet 2009. január 12.-én adtak be 
Kapuváron.  
A pontozást helyben végezték, és utána továbbították 
az MVH-ba  (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
tal), ellenőrzés és újra pontozás céljából. 
Előzetes helyszíni szemlével folytatódott a pályázat sor-
sa 2009. április 15.-én. Az MVH emberei lefényképez-
ték, felmérték a templomot. Rögzítették a felújítandó 
részeket. 
Ezután várakozás volt egészen a nyárig, amikor hiány-
pótlásra szólítottak fel bennünket, melyben akadály-
mentesítés, zöldfelület kialakítása, pénzügyi tervlap 
módosítása szerepelt. Ezt is gyorsan elvégeztük, az 
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akadálymentesítéshez a KÖH előzetes hozzájárulását kér-
ve. 
A felújítással a szakaszolás miatt több kivitelezővel is tár-
gyaltam, bemutatva az épületet is, hogy a célszerűen el-
végezhető munkát célozhassuk meg a pályázat eredmé-
nyeként. Lelkész úrral, a BAUSOP képviselőivel, és a KÖH 
illetékesével együtt is áttekintettük lehetőségeket. 
Az nyilvánvalóvá vált, hogy generálkivitelezőre szükség 
van a számlák teljes körűsége miatt. 
A támogatási határozatot 2009.10.16.-án postázták ré-
szünkre. 
A kivitelezést az Országos Egyház nem javasolja megkez-
deni csak a határozatra alapozva, mert szerintük szerző-

dést kellene előtte kötni az MVH-val. Ezáltal az Orszá-
gos Egyház nem finanszíroz előre. Igaz, a tájékoztató 
alapján nincs is rá annyi pénze. 
Kivitelezhető feladatok: a vízelvezetés megoldása, az 
épületalap mellett szellőzés kialakítása, belépők betono-
zása, esőcsatorna csere, lábazat vakolat csere, bádogo-
zási munkák, nyílászárók-ajtók -javítása, festése, aka-
dálymentesítés elvégzése, fák kivágása az épület északi 
és déli oldalán (5 db). A BAUSOP szakembereitől várunk 
még választ arra, hogy mit lehet ebben a feladatsorban 
még elvégezni.                                  (Sümeghy Péter) 
 

 
Konfirmációi előkészítő 

a 7.-8. osztályos tanulóink részére 
 

Vasárnaponként 11.45-től tartjuk alkalmainkat – az elmúlt évhez hasonlóan - a mihályi templomban, az istentisztelet 
után. Konfirmandusaink, akik megkezdték a felkészülést: Mihályiból Bödecs Luca, Németh Adrián és Sümeghy 
Zsolt; Kisfaludról Csutak Renáta és Horváth Dzsenifer; Vadosfáról Dan Bertold és Kálmán Szabolcs; Gyóróból 
Gyűrű Rebeka és Horváth Kitti; Zsebeházáról Kovatsits Rita. Imádkozzanak értük! 

 
Istentiszteleti alkalmaink 

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

2009. 
 

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

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

12. 24. csütörtök Szenteste du. ½ 5 Vadosfa 
12. 25. péntek    Karácsony de. ½ 10 Kisfalud(úrv.), de. 11 Mihályi(úrv.), 

du. 2 Magyarkeresztúr(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza(úrv.) 
12. 26. szombat   Karácsony 2. napja de. ½ 10 Gyóró(úrv.), de. 11 Vadosfa(úrv.),  

du. 2 Potyond(úrv.) 
12. 27. vasárnap (4) Év utolsó vas. - ezen a napon nem tartunk istentiszteletet - 
12. 31. csütörtök Óév de. ½ 10 Kisfalud(úrv.), de. 11 Mihályi(úrv.), 

du. 2 Magyarkeresztúr(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza(úrv.) 
 

2010. 
Az év igéje: Jézus Krisztus mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 

higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” 
 

A             jellel megjelölt alkalom kötelező offertóriumot (valamilyen meghatározott célra továb-
bítandó perselypénzt) jelent! 
Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 
1. 1. péntek    Újév de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  

du. 2 Potyond (úrv.) 

1. 3. vasárnap 1. Újév utáni vas.  - ezen a napon nem tartunk istentiszteletet - 

1. 6. szerda    Vízkereszt ü.  - ezen a napon nem tartunk istentiszteletet - 
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Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 
1. 10. vasárnap 2. Vízker. ü.u.1.vas. 

 
de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

1. 17. vasárnap 3. Vízker. ü.u.2.vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

 1.18. hétfő  Ökumenikus imanap Mihályi ev. templom - du 6 

 1.19. kedd Ökumenikus imanap Kisfalud róm.kat. templom - du. 6 

1. 24. vasárnap 4. Vízker. ü.u.ut.vas. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

1. 31. vasárnap 5. Hetvened vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

2. 7. vasárnap 1. Hatvanad vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

2. 14. vasárnap 2. Ötvened vas. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 
Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

2. 21. vasárnap 3. Böjt 1. vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

2. 28. vasárnap 4. Böjt 2. vas de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

3. 7. vasárnap 1. Böjt 3. vas de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

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

3. 21. vasárnap 3. Böjt 5. vas de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

3. 28. vasárnap 4. Böjt 6. vas de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 
 
 

4. 2. péntek    Nagypéntek du. 5 Vadosfa (úrv) 

4. 4. vasárnap 1. Húsvét ünnepe de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), 
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

4. 5. hétfő     Húsvét 2. napja de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  
du. 2 Potyond (úrv.) 

4. 11. vasárnap 2. Húsvét ü.u.1. vas. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

4. 18. vasárnap 3. Húsvét ü.u.2. vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi,  
du. 2 Potyond, du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

4. 25. vasárnap 4. Húsvét ü.u.3. vas. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

5. 2. vasárnap 1. Húsvét ü.u.4. vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

5. 9. vasárnap 2. Húsvét ü.u.5. vas. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

5. 13. csütörtök Mennybemenetel ü. de.10 Vadosfa 

5. 16. vasárnap 3. Húsvét ü.u.6. vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

5. 23. vasárnap 4. Pünkösd de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), 
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

5. 24. hétfő     Pünkösd 2. napja de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  
du. 2 Potyond (úrv.) 

5. 30. vasárnap 5. Konfirmáció de.10 Vadosfa (úrv.) 

6. 6. vasárnap 1. Szentháromság ü.u.1. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

6. 13. vasárnap 2. Tanévzáró de.10 Vadosfa 
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Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 
6. 20. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.3. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

6. 27. vasárnap 4. Szentháromság ü.u.4. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 
 
 

7. 4. vasárnap 1. Szentháromság ü.u.5. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

7. 11. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.6. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

7. 18. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.7. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

7. 25. vasárnap 4. Szentháromság ü.u.8. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

8. 1. vasárnap 1. Szentháromság ü.u.9. de.¾ 10 Vadosfa (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.) 

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

8. 15. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.11. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond (úrv.),  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

8. 20. péntek    Emlékezés az 1751-s 
vadosfai események-
re 

de. 10 Vadosfa 

8. 22. vasárnap 4. Szentháromság ü.u.12. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró (úrv.) 

8. 29. vasárnap 5. Szentháromság ü.u.13. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

9. 5. vasárnap 1. Tanévnyitó de.10 Vadosfa 
 
 

9. 12. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.15. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

9. 19. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.16. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

9. 26. vasárnap 4. Hősök napja de. 10 Vadosfa 

10. 3. vasárnap 1. Szentháromság ü.u.18. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

10. 10. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.19. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

10. 17. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.20. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

10. 24. vasárnap 4. Szentháromság ü.u.21. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

10. 31. vasárnap 5. Reformáció ü. de.10 Vadosfa (úrv.) 
 
 

11. 1. hétfő     Temetői megemléke-
zés 

du. 2 Gyóró, du. 3/4 3 Kisfalud, du. 1/4 4 Mihályi,  
du. 3/4 4 Vadosfa, du. 1/2 5 Zsebeháza,  
du. 5 Magyarkeresztúr, du. 1/2 6 Potyond (ev. templom) 

11. 7. vasárnap 1. Szentháromság 
ü.u.ut.e.e. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

11. 14. vasárnap 2. Szentháromság ü.u.ut.e. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

11. 21. vasárnap 3. Szentháromság ü.u.ut. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

11. 28. vasárnap 4. Ádvent 1. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

12. 5. vasárnap 1. Ádvent 2. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
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Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 
12. 12. vasárnap 2. Ádvent 3. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  

du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza 

12. 19. vasárnap 3. Ádvent 4. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

12. 24. péntek    Szenteste du. ½ 5 Vadosfa 

12. 25. szombat   Karácsony  de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), 
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

12. 26. vasárnap 4. Karácsony 2. napja de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  
du. 2 Potyond (úrv.) 

12. 31. péntek    Óév  de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), 
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

2011. 
01.01. 

szombat   Újév de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  
du. 2 Potyond (úrv.) 

 
 
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók 
a legfrissebb információk. 
 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk saj-
tókiadványait:  
A Bibliaolvasó útmutató és az Evangélikus Naptár, 
valamint az Egyházmegyei Falinaptár megjelent, ajánl-
juk testvéreink figyelmébe. 
Az egyházkerület havi lapja a „Dunántúli Harangszó” 
előfizethető (1400,. Ft/év). Az „Evangélikus Élet” hetilap 
is előfizethető, de iratterjesztésünkben vasárnapról vasár-
napra is megtalálható. 
 
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekes-
könyvek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható 
folyamatosan, vagy rendelhető. 
 
Üdülési lehetőségek – egész évben – egyházunk intézmé-
nyeiben:  

Balatonszárszón (http://balatonszarszo.lutheran.hu/) és 
Révfülöpön (http://www.konferenciahotel.hu/). Az aktuá-
lis programokról és kedvezményekről az intézmények hon-
lapjain tájékozódhatnak. 

 
Figyelmükbe ajánlom egyházunk megújult honlapját 
(http://www.lutheran.hu), amelyen sok érdekes és hasz-
nos információt találnak. 

 
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.  

 
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről. Ha lehet, ne 
hagyják ezt az év végére, hiszen a kifizetni valók már évközben is jelentkeznek. 
A 2009. febr. 9-n tartott presbiteri ülés értelmében az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- Ft/év. A 
több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt: 
 

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 

 
Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek – betegek meglátogatása otthon vagy kórházban, úrvacsoráztatás háznál - ké-
rem, bátran hívjanak a 20/824 6887-s mobiltelefonon, vagy esti időben a 99/323 489-s telefonon.   
 
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 Takarékszövetkezet-
nél önálló számlát nyitott. A számla száma: 59500227-31920337. Így lehetőség van arra is, hogy a fenti számla-
számra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek szánt egyházfenntartói járulékot, adományt, vagy egyéb be-
fizetést. A személyes pénztári befizetésekre MINDEN HÉTFŐN 12.00-16.00, CSÜTÖRTÖKÖN 7.30 - 11.30 óráig 
van  lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérjük, hogy 
minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.  

 
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2009. december 10. 


