
 
2008 Böjtje 

Vadosfai Evangélikus Gyülekezet – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13.     Telefon (egyházi): 06-20/824 6887   
e-mail: vadosfa@lutheran.hu     honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/  

      
MMMiiinnndddeeennn   kkkeeedddvvveeesss   ttteeessstttvvvééérrrüüünnnkkknnneeekkk   ááállldddoootttttt   hhhúúússsvvvééétttiii   

üüünnnnnneeepppeeekkkeeettt   kkkííívvvááánnnuuunnnkkk!!!   
 

 Túrmezei Erzsébet: Húsvéti híradás 
 

Látsz halott arcot és hulló virágot: 
mindenütt a halál hatalmát látod, 
és gyászod terhét roskadozva viszed, 
ha nincsen húsvéti hited. 
 
Ha sír a gyász, a bánat, 
mi vigasztalna más: 
a Krisztus él, feltámadt, 
és van feltámadás! 
A sötét felhő széled, áttör a napsugár,  
mert győzött Ő, az Élet! 
Új élet útja vár. 
 
 

 
Miért nem emeled fel könnyes arcod? 
Miért vívod mindig egyedül a harcot? 
Soha nem talál békét a szíved, 
ha nincsen húsvéti hited. 
 
Szólj diadalmas ének, 
mint boldog híradás,  
a bánkódók szívének, 
hogy van feltámadás! 
Az élő Megváltóra 
ki egyszer rátalált, 
a nagy Vigasztalóra, 
nem retteg sírt, halált! 
 

 
Nem hallod a Feltámadott hívását? 
Nem hallod igéjét, vigasztalását? 
Ő minden benne hívőn segített! 
Mért nincsen húsvéti hited?! 
 
Szólj, diadalmas ének, 
és szárnyalj, mint a szél! 
Szállj északnak és délnek, 
és hirdesd: Jézus él! 
Az élő Krisztus Jézus 
jár velünk szüntelen. 
Ha szent nyomába lépünk, 
mienk a győzelem!

 
„Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak,  
és így megdicsőülnie? (Lk 24,26) 
 
Kedves Testvéreim! 
 

A kérdés feltevése már húsvét után, a feltámadás után 
hangzik! A feltámadott Krisztus fordul ezzel a kérdéssel a 
feltámadás hírével eddig még nem szembesülő emmausi 
tanítványokhoz. Azokhoz, akik még csak a nagypénteki 
hírrel élnek együtt, s akik mindent elveszettnek, mindent 
reménytelennek látnak. 

Ugye, jól ismert történet - kedves testvéreim - az 
emmausi tanítványok története. Amint mennek hazafelé s 
arról beszélgetnek egymással, ami nagypénteken Jeruzsá-
lemben történt. Mintha egy szakasz zárult volna le az éle-
tükben. Akik nagypéntekkel együtt mindent elvesztettek. 
Amiben hittek, amiben reménykedtek, akiben bíztak – 
nincs többé. 

Megdöbbentő számunkra is látni ezt a csüggedést, ezt 
a kilátástalanságot, ezt a holnap nélküli jelent. S megdöb-
bentő, ahogyan Jézus melléjük szegődik. Akiben addig 
bíztak, az lesz személyesen a tanú. Akit halottnak hittek, 
Ő maga lesz a cáfolat. A mi rövidlátásunkat, a mi erőtlen-
ségünket nem engedi az Úr elhatalmasodni. 

 
Két ember megy – húsvét napján! - Emmaus felé, 

csendben beszélgetve, s egy harmadik hozzájuk lép. 
Csendben, váratlanul, hívatlanul. Csak tudomásul veszik, 
de több figyelmet nem is szentelnek neki. Nem szólnak 
hozzá, Ő azonban hozzájuk szól. Kikényszeríti belőlük 
csüggedésük okát! Megfogalmaztatja velük érzéseiket. 

Mint egy jó pszichológus! Beszélteti őket. Mert a bezár-
kózás, a visszafogott szavak, a lenyelt indulatok csak to-
vább mérgezik a lelket. Ki kell tárni a lélek kapuját, hogy 
kijöjjön mindaz, ami fáj. Szabad folyást kell adni az érzé-
seknek! 

Jézus nem hagyja, hogy beletemetkezzenek fájdal-
mukba. Nem kijelent, nem cáfol, nem magyaráz, hanem 
lendületbe hozza őket. Addig, amíg – majd az otthonuk-
ban, a kenyér megtörésekor – felismerik az útitársukban 
Jézust. 

 
Kedves Testvérem! Jézus nem csak akkor szegődött 

társul a két tanítványnak, hanem Ő ma is úton van. Bár 
még böjtben járunk, de ne felejtsük el, hogy Húsvét csodá-
ja már a mienk. Az élő Úr ma is keres, ma is megszólít s 
ma is hozzánk szegődik. Hozzád is! Nemcsak az emmausi, 
de a vadosfai vagy a gyórói úton is. Hogy Te is felismerd 
Benne az élő és feltámadott Urat! S ha felismerted, ne 
csüggedj, hanem indulj el, s Te is mond el mindenkinek az 
örömhírt! S tégy bizonyságot hitedről úgy, ahogyan tették 
az őskeresztyének is azután minden húsvét hajnalán, ami-
kor találkozva így köszöntötték egymást: Jézus feltámadt! 
Jézus valóban feltámadt! Ámen.   

 

 



Lelkészi jelentés a 2007. évről 
(elsősorban aug. 21-től) 

 
Kedves Testvérek! 
 
Év elején az ember visszatekint az elmúlt esztendőre, 
összegez, értékel, s mindezek ismeretében végiggondol-
ja az újesztendőben reá váró feladatokat. Mit történt, 
milyen feladatokat sikerült elvégezni, s mi mindennel 
maradtunk még adósok? 
Ilyenkor van ideje a gyülekezetben is a zárszámadások 
és a költségvetések összeállításának is, valamint a lelké-
szi jelentés elkészítésének. 
Ez utóbbi most egy kicsit rendhagyó lesz. Először is 
azért, mert csupán augusztus közepe óta szolgálok a 
vadosfai gyülekezetben helyettesként, s az előtte levő 
majd’ ¾ évről igazából nem sokat tudok. Az anyakönyvi 
bejegyzések tények, amelyeket ezúttal a testvérek elé 
tárok, de az itt töltött ¼ évről is csak címszavakban tu-
dok beszámolni. Hiszen sok minden elmaradt, ami fontos 
lett volna, de a Sopronból való helyettesítés korlátokat 
szab. Természetesen megpróbáltam eddig is úgy ellátni 
a szolgálatokat, hogy minden lehetőleg a megszokott 
rend szerint menjen. Azt hiszem, ez többé-kevésbé sike-
rült is. Hétközi alkalmakra, rendszeres látogatásokra 
azonban nem maradt idő. De a hivatali teendők sem ma-
radtak el. 
 
De nézzük szép sorjában az eseményeket!  Kazuális al-
kalmak az év során a következők voltak (a nevek ABC 
szerinti sorrendjében):  
 
- megkereszteltük: Hollós Ármin (Tamás), Horváth 

Dominik, Kálmán Bence, Kovács László Gábor, Nagy 
Brenda Alexa, Vajda Alex Csaba.  

 
- megkonfirmáltuk: Árvai Balázs, Gönye Anita, Gönye 

Noémi, Kiss Alex, Nagy László, Németh Péter, 
Sümeghy Péter, Varga Koppány. 

- felnőtt konfirmációban részesült: Tory Zoltán, Ve-
res Gabriella. 

 
- házasságukat megáldottuk: Bödecs Tibor és Ko-

vács Andrea, Deli Ferenc Lajos és Varga Anikó, Fülöp 
Gábor és Szűcs Rita, Láng Tamás és Foki Renáta, 
Marics András és Potyondi Valéria, Németh Szabolcs és 
Kovacsics Mónika, Tory Zoltán és Ódor Gabriella. 

 
- eltemettük: Bakody Gyula, Béres Csaba, Böröcz Sán-

dor, Gönye Dezső, Hóbor István, Horváth Sándorné, 
Kovács Béláné, Mátis Zsigmond, Molnár Géza, Németh 
Gábor Endre, Petőházi Jenő, Petőházi Tibor, Szakács 
Dénesné, Szalóki Győző, Sztrókay Imréné, Szűcs 
Sándorné, Tompos Sándor. 

Isten őrizze meg megkeresztelt testvéreinket, tartsa meg 
a hitben most konfirmált fiataljainkat, áldja meg házas-
ságot kötött testvéreinket szeretettel és hűséggel, s ir-
galmazzon elhunyt szeretteinknek! 
 
A hivatalátadás/átvétel aug. 21.-n megtörtént. 

Látogatás csak néhány alkalommal történt – elsősorban 
betegeket, kórházban levőket kerestem fel – akikről tu-
domást szereztem. 
A hitoktatás rendben beindult az iskolákban, az órákat 
Kiss Judit hitoktató tartja, aki Celldömölkről jár át. A 
gyülekezet ajándékaként kapott könyvből és munkafü-
zetből tanulhatnak a gyerekek. 
A konfirmációra való felkészülés megkezdődött, öt fiatal 
testvérünk készül a konfirmációra. Egy felnőtt testvérünk 
is készül a konfirmációra. 
A szokásos rend szerinti vasárnapi alkalmak megtartásra 
kerültek, ezeken kívül pedig a következő alkalmak voltak 
még: 
- aug. 20.-n ünnepi istentisztelet volt Gabnai Sándor es-

peres úr szolgálatával, 
- szept. 15.-n Mihályiban volt falunap. Ezen a napon a 

róm. katolikus templomban szolgáltam. 
- szept. 16.-n Vadosfán volt tanévnyitó istentisztelet, 

amelyen hittanosaink legnagyobb része részt vett, s az 
ezt követő héten kezdődtek meg a hittanórák, 

- szept. 22.-n Kisfaludon volt falunap, s ezen a napon a 
mi templomunkban Varga Balázs plébános úr szolgált, 

- szept. 23.-n kezdődött el a konfirmációi előkészítő 5 
fiatal részvételével, 

- szept. 30.-n Vadosfán Hősök napi istentisztelet volt, 
- okt. 2.-n végiglátogattam a keddi hittanórákat, 
- okt. 31.-n, reformáció ünnepén Kisfaludon, Mihályiban 

és Magyarkeresztúron volt ünnepi istentisztelet, 
- nov. 1.-n temetői istentisztelet volt Gyóróban, Kisfalu-

don, Mihályiban, Vadosfán, Zsebeházán és Potyondon, 
- nov. 4.-n Szűcs Kálmán ny. farádi lelkész szolgált 

Vadosfán és Mihályiban, 
- dec. 9.-n, Ádvent 2. vasárnapján Molnár Lilla teológa 

végezte az igehirdetés szolgálatot mind a 4 helyen, 
- dec. 13.-n végiglátogattam a csütörtöki hittanórákat, 
- dec. 24.-n Vadosfán közös karácsony esti istentisztelet 

volt a hittanosok szolgálatával.  
- Karácsony két napján istentiszteletek mindenütt, úrva-

csoraosztással, 
- dec. 31.-n, Óév estéjén szintén úrvacsorai alkalmak 

voltak. 
Az elkövetkező időszak alkalmai a következő oldalakon 
találhatók. 
Presbiteri ülés kétszer volt. 
Vendégszolgálatot végzett: Szűcs Kálmán ny. lelkész, 
Molnár Lilla ev. teológa és Varga Balázs róm.kat. plébá-
nos. 
Részt vettünk két egyházmegyei közgyűlésen. 
Az istentiszteleteken a kántorizálást Garab Judit, Pintér 
Szilvia és Veres Gabriella végezte. Köszönjük a szolgála-
taikat. Sajnos Veres Gabriella januártól nem vállalja to-
vább a kántorizálást, ezt a bejelentését írásban is meg-
erősítette. 
 
Szeretném megköszönni Bálint Kálmán gondnok úrnak, 
hogy felvállalta azokon a vasárnapokon az ebédelteté-
sem megszervezését, amikor délutáni alkalmak is van-



nak. S hálásan köszönöm mindazoknak a testvéreknek, 
akik már eddig is meghívtak otthonukba. 
 
Anyagi ügyek: 
 
Megtörtént a gyülekezet 2007. évi zárszámadásának és 
2008. évi költségvetésének összeállítása, amelyet febru-
ár folyamán, a következő presbiteri ülésen beszélünk 
meg s kerül jóváhagyásra. 
Az egyes gyülekezetrészek zárszámadásának és költség-
vetésének sarokszámai a gondnokoknál megtekinthetők 
lesznek. 
 
A választói névjegyzék összeállítása a zárszámadó köz-
gyűlésen fejeződik be. E névsor (vagyis az elmúlt évben 
az egyház fenntartásához hozzájárulók) megtekinthető 
lesz istentiszteletek alkalmával. Ez különösen is fontos 
most, hiszen csak az élhet egyházközségi választói jogá-
val, aki szerepel ezen a listán. Ha valaki nem került fel 
(pl. tévedésből), kérjük, jelezze, mert később már ennek 
módosítására nem lesz lehetőség. 
 
Az elmúlt évben kéréssel fordultunk az egyházmegyé-
hez, hogy lehetőség szerint nyújtson támogatást a 
vadosfai parókia felújításához, amelyet az új lelkész ér-
kezése előtt el kellene végezni. A benyújtott költségvetés 
alapján a múlt év őszén az egyházmegyei építési keret-

ből 1.900.000 Ft támogatásra kaptunk ígéretet, amely 
összeg átutalása húsvét után várható. Az iroda padlójá-
nak felújítása az elmúlt héten már meg is kezdődött. 
 
A mihályi templom falszigetelésének támogatására a 
2009-s év keretére történt ígéret az egyházmegyétől. 
Kértünk segítséget új autó beszerzéséhez is, hiszen a je-
lenlegi Opel Corsa már 10 éves, s egyre több meghibá-
sodás várható. 
 
Nagy, erőt próbáló feladat lesz a 2012-ben 100 éves 
vadosfai templom felújítása, amelyre az előkészületeket 
mielőbb meg kell tenni. 
 
Ezúton is szeretném megköszönni minden testvérünknek 
azt a sok-sok segítséget és szeretetet, amit megtapasz-
taltam a gyülekezetben eltöltött néhány hónap alatt. 
Urunk áldja meg életüket, szolgálatukat s álljanak majd 
ugyanilyen segítőkészséggel az új lelkész mellé is. Hi-
szem, hogy akkor kapcsolatuk áldássá lesz mindannyiuk 
számára. 
 
Hálásak vagyunk Istennek mindezekért az eredménye-
kért, s kérjük, hogy továbbra is adjon munkás kezeket, 
erőt és hitet, hogy az előttünk álló feladatokat is elvé-
gezhessük. 

(Mihácsi Lajos helyettes lelkész) 
 

 
A 2008. évi munkaprogram 

 
 
Ennek az évnek a legfontosabb feladata, hogy újra ál-
landó, helyben lakó lelkésze legyen gyülekezetünknek. A 
megoldást nem csak a felsőbb egyházi fórumoktól kell 
várnunk, hanem a gyülekezetnek is mindent meg kell 
tenni ennek érdekében. Az állás meghirdetésre került 
már az „Evangélikus Élet”-ben, folyamatosan olvasható 
honlapunkon, s a „Dunántúli Harangszó”-ban is meg fog-
juk jelentetni. 
 
De addig is, van teendőnk bőségesen. 
 
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. 
 
Jelen körlevelünkben részletesen felsorolásra kerültek az 
elkövetkezendő időszak szokásos és rendkívüli alkalmai 
egyaránt – szeptember végéig.  
A következőkre hívom fel a figyelmüket:  
- Febr. 12 és 14 – ökumenikus imaheti alkalom Kisfa-

ludon és Mihályiban, 
- Böjti hétközi istentisztelet febr. 20, 27, valamint 

márc. 5 és 12. Mindegyik más-más helyen lesz, de 
mindegyik helyre várjuk a többi gyülekezeti részből 
is az érdeklődőket. 

- Márc. 12.-n Mihályiban lesz lelkészgyűlés az egy-
házmegye lelkészei részére. A kezdő istentiszteletre 

– amely úrvacsorai alkalom is – szeretettel hívogat-
juk minden testvérünket.  

- Virágvasárnap kerül sor Böröcz Sándor emléktáblá-
jának elhelyezésére Vadosfán a templomban azon a 
padon, ahol ülni szokott. Az igehirdetés szolgálatát 
leánya, Enikő végzi. 

- Nagypénteken Vadosfán lesz közös istentiszteleti al-
kalom úrvacsorával. 

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

- Húsvét után a szokásos évközi alkalmak idő-
pontjában annyi változás lesz, hogy a vasár-
napi délelőtti első, valamint a délutáni máso-
dik alkalom ¼ órával később kezdődik, tehát 
¾ 10 és ¼ 4 az új kezdési időpont. A mellé-
kelt istentiszteleti rendben is ez már így sze-
repel. 

- Mennybemenetel ünnepén Vadosfán tartjuk közös 
alkalmunkat. 

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

- Terveink szerint május 2. felében lesz Vadosfán a 
közös konfirmációi ünnepély. A végleges időpont-
ról hirdetéseinkből értesülhetnek. 

- A tanévzáró istentisztelet szintén közösen lesz 
Vadosfán jún. 8.-n. 



- Augusztusban mindenütt – a hónap első alkalmán – 
úrvacsoraosztás lesz. 

- Aug. 20.-n – nemzeti ünnepünkön – a megszokott 
rend szerint Vadosfán lesz közös ünnep. 

- A tanévnyitó istentisztelet Vadosfán lesz szept. 7.-
n. 

- Szeptember utolsó vasárnapján Vadosfán hősök napi 
istentisztelet. 

- Reformáció ünnepén ünnepi istentiszteletek a ké-
sőbb meghirdetett rend szerint, 

- Halottak napi temetői megemlékezések – szintén ké-
sőbb meghirdetett rend szerint. 

- A karácsony esti és karácsony mindkét ünnepének, 
valamint az óév istentiszteleti rendje időben meghir-
detésre kerül 

Előre jelzem, hogy októberben is – az augusztusihoz ha-
sonlóan – lesz úrvacsoraosztás. Hiszem, hogy sokuknak 
van igénye az évi háromnál többszöri úrvacsorai alka-
lomra. Mindenesetre a lehetőség ezzel adott. Aki élni kí-
ván majd a lehetőséggel, azokat szeretettel hívogatjuk 
az istentisztelet után kezdődő úrvacsoraosztásra. 
 
Természetesen mindezek a fentiekben felsoroltak tervek, 
az esetleges változásokról a templomajtókra kitett hirde-
tésekből értesülhetnek. 
 
Két kántorunkat szeretnénk elküldeni Fótra, 3 hetes in-
tenzív kántorképző tanfolyamra.  
 
Megszerveztük az „Aprókkal az aprókért” gyűjtést 
mindegyik gyülekezetrészünkben. A február végén forga-
lomból kivonásra kerülő „aprópénz” összegyűjtésével 
támogathatjuk a legkisebbeket, egyházunk gyermek-
munkáját. 
 
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. 
 
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekes-
könyvek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható, vagy 
megrendelhető. 
 
Szeretettel kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni 
adójuk kétszer 1 %-áról.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 
0035 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adó-
száma: 18539192-1-08 

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 a következőképpen alakulnak: 

 
- Templomépítési: január 13. 
- Egyházmegyei: február 10. 
- Szórvány:  március 16. 
- Ifjúsági:  április 6. 
- Missziói:   május 4. 
- Nyugdíjas:  június 1. 
- Iskolatámogatási: szeptember 7. 
- Bibliaterjesztési: október 26. 

 
A parókia felújítása megkezdődött, reméljük, mihama-
rabb lesz, aki használatba is veszi. 
 
Gyülekezeti munkatervünknek része természetesen a 
többi egyházmegyei, kerületi ill. országos program is. 
Hívogatunk azokra is, úgy is, hogy közzé tesszük az al-
kalmakat időpontjukkal együtt.  
 
A gyülekezetünket is érintő programok: 
 
- I.21-27. Ökumenikus imahét (mi is megtartjuk, csak 

febr. 12-n és 14-n.) 
- II.16. Egyházmegyei Presbiteri ülés Sopron – 

Nyugdíjasotthon. 
- II.23. Egyházkerületi Nap Celldömölkön. 
- III.12. ½ 9 LMK Mihályi. 
- III.29. 8.00. Egyházmegyei Presbiteri ülés 

Sopronnémetiben. 
- III.29. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés 

Sopronnémetiben. 
- IV.19. 10.00. Egyházkerületi Közgyűlés 

Mosonmagyaróváron. 
- IV.20. Egyházkerületi Kórustalálkozó Répcelakon. 
- V.17. Egyházkerületi Missziós Nap Siófokon. 
- VI.1. Lícista vasárnap Sopronban. 
- VI.16-19. Egyházkerületi Lelkészevangélizáció 

Gyenesdiáson. 
- VII.16-21. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági 

Találkozó Kőszegen: „Hol a határ?” 
- VII.20-26. Egyházmegyei Hittantábor Rábcakapin. 
- VIII.3-9. Egyházmegyei Bárka-tábor Rábcakapin. 
- IX.6. 8.00. Egyházmegyei Presbiteri ülés Farádon. 
- IX.6. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Farádon. 
- IX.13. Egyházkerületi egyházközségi elnökségek 

konferenciája és Egyházkerületi Munkatárs-képző Nap 
Révfülöpön. 

- X.11. Egyházkerületi Pedagógus Csendesnap Pápán. 
- XI.8. 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. 
 
Adja Isten, hogy egy év elteltével – hálát adva – minél 
több tervünk megvalósulásáról adhassunk majd számot.  
Ő adjon erőt, hitet és bölcsességet a mindennapok felada-
tai között.  

(Mihácsi Lajos helyettes lelkész) 



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! 
Húsvét utántól – ld. az alábbiakban – vasárnaponként délelőtt az első, és a délutáni második istentisztelet ¼ órával 
később, vagyis ¾ 10-kor, ill. ¼ 4-kor kezdődik. 
 
dátum nap ünnep Istentiszteleti alkalmak 
Febr. 10. vasárnap (2) Böjt 1. de.½ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, 

du. 3 Zsebeháza 
        12. kedd Imaheti alkalom du. 6 Kisfalud – róm. kat. templom 
        14. csütörtök Imaheti alkalom du. 6 Mihályi – ev. templom - Igét hirdet Varga 

Balázs plébános 
        17. vasárnap (3) Böjt 2. de.½ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. 3 Magyarkeresztúr 
        20. szerda Böjti sorozat du. 5 Kisfalud 
        24.        vasárnap (4) Böjt 3. de.½ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 
        27. szerda Böjti sorozat du. 5 Magyarkeresztúr 
Márc.  2. vasárnap (1) Böjt 4. de ½ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
          5. szerda Böjti sorozat du. 5 Mihályi 
          9.  vasárnap (2) Böjt 5. de.½ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, 

du 3 Zsebeháza 
         12. szerda lelkészgyűlés de. ½ 9 Mihályi (úrv.) 
         12. szerda Böjti sorozat du. 5 Zsebeháza 
Márc. 16. vasárnap (3) Virágvasárnap  de. 10 Vadosfa – Böröcz Sándor emléktáblájának 

felavatása - Igét hirdet Böröcz Enikő 
         21. péntek Nagypéntek du. 5 Vadosfa (úrv)  
         23. vasárnap (4) Húsvét ünnepe de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),  

du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 
         24. hétfő Húsvét 2. napja de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  

du. 2 Potyond (úrv.) 
         30. vasárnap (5) Húsvét ü.u. 1. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
Ápr.     6. vasárnap (1) Húsvét ü.u. 2. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi,  
         13. vasárnap (2) Húsvét ü.u. 3. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, 

du ¼ 4 Zsebeháza 
         20. vasárnap (3) Húsvét ü.u. 4. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 
         27. vasárnap (4) Húsvét ü.u. 6. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 
Máj.    1. csütörtök Mennybemenetel 

ünnepe 
de. 10 Vadosfa 

           4. vasárnap (1) Húsvét ü.u. 6. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, 
         11. vasárnap (2) Pünkösd de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),  

du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 
         12. hétfő Pünkösd 2. napja de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),  

du. 2 Potyond (úrv.) 
         18. vasárnap (3) Szentháromság ü. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 
         25. vasárnap (4) Szenth.ü.u.1. de. 10 Vadosfa – KONFIRMÁCIÓ -  
Jún.   1. vasárnap (1) Szenth.ü.u.2. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
          8. vasárnap (2) Szenth.ü.u.3. Tanévzáró istentisztelet - de. 10 Vadosfa 
        15. vasárnap (3) Szenth.ü.u.4. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 
        22. vasárnap (4) Szenth.ü.u.5. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 
        29. vasárnap (5) Szenth.ü.u.6. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
Júl.    6. vasárnap (1) Szenth.ü.u.7. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
        13. vasárnap (2) Szenth.ü.u.8. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, 

du ¼ 4 Zsebeháza 
        20. vasárnap (3) Szenth.ü.u.9. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,  

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 
        27. vasárnap (4) Szenth.ü.u.10. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 



dátum nap ünnep Istentiszteleti alkalmak 
Aug.   3. vasárnap (1) Szenth.ü.u.11. de.¾ 10 Vadosfa (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),  
        10. vasárnap (2) Szenth.ü.u.12. de.¾ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi,  

du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du ¼ 4 Zsebeháza (úrv.) 
        17. vasárnap (3) Szenth.ü.u.13. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond (úrv.), 

du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 
        20. szerda Nemzeti ünnep                 de. 10 Vadosfa 
        24. vasárnap (4) Szenth.ü.u.14. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró (úrv.) 
        31. vasárnap (5) Szenth.ü.u.15. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
Szept.7. vasárnap (1) Szenth.ü.u.16. Tanévnyitó istentisztelet de. 10 - Vadosfa  
         14. vasárnap (2) Szenth.ü.u.17. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, 

du ¼ 4 Zsebeháza 
         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 

 
Októberben is mindenütt a hónap első istentiszteleti alkalma úrvacsorai alkalom lesz (mint augusztusban)!  
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálha-
tók a legfrissebb információk. 
 
SZÉLRÓZSA találkozó 2008-ban július 16. és 20. között Kőszegen kerül megrendezésre. Ez a találkozó is – a 
korábbiakhoz hasonlóan – fesztiváljellegű, különféle programok tömegét kínálja. A rendezvényre elsősorban a fiatalo-
kat és fiatalokkal foglalkozó vezetőket várjuk, de gondoltunk a gyermekekkel érkező családokra, és bízunk benne, 
hogy egyházunk minden tagja korra való tekintet nélkül talál magának programot, és kihasználja a testvérekkel való 
találkozás lehetőségét. Részletes információ a http://www.szelrozsatalalkozo.hu/ címen található. 
 
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 

 
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy az éves adóbevallás során idén se feledkezzenek meg rendelkezni adójuk 2 x 
1 %-áról. Ez Önöknek újabb kiadást nem jelent, azonban egyházunkat és alapítványunkat többletbevételhez juttat-
hatja. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08 

 
 
Internet eléréssel rendelkező testvéreink figyelmébe ajánljuk gyülekezetünk honlapját, amely a következő címen ta-
lálható http://vadosfa.lutheran.hu/. A gyülekezet múltjáról éppúgy megtalálható anyag, mint a legfrissebb informáci-
ók. 
 
Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem, hívjanak a 06-20/824 6887-s egyházi mobiltelefonon (Mihácsi Lajos 
helyettes lelkész).  
Hitoktatással kapcsolatban Kiss Judit hitoktató a 06-70/255 3044-s mobiltelefonon érhető el. 
 
 

A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél 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 fiók-
pénztárban. Kérem, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.  

 
 

Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész
 


