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A böjti út vezérigéje:

„Azért
jelent
meg
az
Isten
Fia,
hogy
az
ördög
munkáit
lerontsa.”
(1Jn 3, 8b)

Volt egyszer egy gazdag, öreg zsidó, akinek szörnyen rigolyás természete volt. Egy napon meglátogatta a rabbit, hátha tudna segíteni abban, hogy rájöjjön, mi a baj vele.
Miután egy ideig beszélgettek, a rabbinak eszébe jutott egy
jó módszer arra, hogy szemléltetéssel rávezesse az öregembert
élete problémájára. Kezét megfogva az ablakhoz vezette,
majd arra kérte, hogy nézzen ki, és mondja el, mit lát. Az
ember ott állt egy pillanatig, majd azt mondta:
- Látok néhány férfit és asszonyt, és egypár gyereket.

- Nagyszerű! – szólt a rabbi. Ezután ismét megfogta az
öregember kezét, és a szoba másik felén álló tükörhöz vezette.
- Most nézzen bele, és mondja el, mit lát!
Az öregember szemöldökét ráncolva azt mondta:
- Hát, nyilván magamat látom.
- Érdekes! – válaszolt a rabbi. – Az ablak üvegből van, és
a tükör is üvegből van. De a tükör üvege ezüsttel van bevonva. Ahogy ezüst kerül rá, már nem lát mást, csak önmagát!

Kedves Testvéreim!
Ne titkoljuk, hogy a történet olvasása vagy hallgatása
közben elmosolyodtunk. Talán azért, mert olyan egyszerűen, és mégis olyan utánozhatatlan leleményességgel
mutatott rá a rabbi az öregember bajának okára. Magyarázhatott volna hosszasan, kereshetett volna tudományos
érveket, mégsem ért volna el olyan gyorsan eredményt,
mint így, ezzel a szemléltetéssel.
Gyakran vagyunk mi is úgy, hogy érezzük, valami nincs
rendben. Nem tudjuk az okát, csak valami belső nyugtalanság vesz erőt rajtunk, s nem érezzük jól magunkat a
bőrünkben. Igen, a baj itt kezdődik. Valamit elrontottunk,
csak még nem tudjuk, hogy mit. Pedig úgy érezzük, mi
nem változtunk meg, és mégis…
Vagyunk mi is úgy nem egyszer, mint ez az öregember.
Keressük a miértekre a választ, s rendbe akarjuk tenni
dolgainkat végre.
Ha belegondolunk, bizony így kell indulni. Mert ez az ember már megtette az első lépést, a legnagyobbat, a legnehezebbet. Felismerte azt, hogy valami nincs rendben.
Érzékelte, hogy valamit nem jól tett.
Ahhoz, hogy életünk megújuljon, nekünk is ezzel az első
lépéssel kell kezdenünk. Nem másra mutogatva kell mentségeket keresni! Nem mást hibáztatva kell kibújni a felelősség alól. Mert életújulás csak ott van, ahol nem marad
ki ez az első lépés sem, amikor ki tudom mondani: „Én

Istenem, én bűnös ember, itt állok szent színed előtt.
Bűneim árja, mint a tenger, Hullámaival elfödött.” (ÉK
423,1)
Amikor a böjti úton járunk, hangsúlyosabban kerül szemünk látóterébe a kereszt. S fakad fel a mi szívünkből is e
borzalom láttán – immár évezredek óta – a miért. Miért és
kiért tette ezt Jézus?
S erre a minduntalan visszatérő kérdésre hangzik az apostol válasza: „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög
munkáit lerontsa.” (1Jn 3,8b) Azért, hogy „aki hisz Őben-

ne (Krisztusban), az el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Mi az ördög munkája? Nem más, mint a bűn! Nem más,
mint az, ami eltakarja előlem Krisztust. Lehet az akármilyen csillogó is, mint a tükrön az ezüst, megakadályoz
abban, hogy Őt meglássam. Az ördög munkája sohasem
olyan kézzelfogható, hogy rögtön meglássam. Néha túlsá-

gosan is vonzó. Mi rossz van ebben? - kérdezzük nemegyszer, mert mi semmi kivetni valót nem látunk benne. Pedig folyton azt teszi, hogy kételyeket ébreszt bennünk,
megkérdőjelezi Isten hatalmát, akaratát. Pedig Isten még
a tiltással is javunkat akarja.
A hitetlenség, a bizalmatlanság magját ülteti el az ördög a
szívünkben, s azt akarja, hogy eltakarja előlünk Krisztust.
Milyen jó az az ezüst ott az üvegen – sugallja fondorlatosan – hiszen most Ő sem lát téged, s azt tehetsz, amit
akarsz. Bújj el előle, ne gondolj Rá, ne figyelj Rá! Mennyivel szabadabb lehetsz!
„Ne legyen más Istened!” – hangzik el első parancsolat.
Ne legyen semmi sem fontosabb számodra Istennél, Ő
legyen mindig és mindenben életedben a legfontosabb. S
ha ezt megszívleled, nem érhet semmi veszedelem. Mert
Ő veled lesz, megvéd még a halálos veszedelmektől is.
A böjti úton se feledd, hogy Jézus azért jött, hogy megmentsen, megváltson a gonosz hatalmából. Azért jött,
hogy megtörje hatalmát. Hogy az önzés, a harag, a gyűlölet, az irigység, s szeretetlenség, s minden utálatos megszűnjön életedben s legyen életed ezután Istennek tetsző.
Azzal, hogy Isten elküldte Krisztust, adott békességet
szívünkbe, s töltsön el a hála, hogy Övéi lehetünk. Hogy
többé már nem a gonosz uralkodik rajtunk, hanem él
bennünk a Krisztus.
Mi már tudjuk, hogy a böjti út végén álló kereszt üres!
Mint ahogyan Jézus sírja is az. Mert Urunk húsvétkor feltámadt, győzött az élet a halál fölött. Győzött, és általa mi
is részesei lehetünk ennek a győzelemnek.
Mily csodálatos tudni, hogy Jézus elvégezte küldetését. A
kereszten porig rombolta az ördög munkáját. Véglegesen
győzött. Ezért fordulhatunk hozzá, s ha beismerjük bűneinket, bátran kérhetjük bocsánatát. Mert nem csak meghallgat, de van hatalma is a bűnök megbocsátására.
Ezért van esélyünk Nála a meghallgatásra és a bocsánatra. Ezért énekelhetjük – nem csak úrvacsoraosztáskor,
vagy böjti időben, hanem - mindenkor bátran és reménységgel:

„Meghallgattál! Már semmi kétség, Megadtad a bocsánatot. Ennél többen még mit is kérnék? Szívembe béke áradott. Én Istenem, én Istenem, Forró hálám tiéd legyen!”
(ÉK 423,5) Ámen.
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Lelkészi jelentés a 2008-s évről – a számok tükrében
Körleveleinkben és a honlapon is folyamatosan tájékoztatjuk testvéreinket.

Böröcz Enikő – Vadosfán, Böröcz Sándor emléktáblájának avatása
Galgóczi Lívia - bemutatkozó látogatása a lelkészválasztással kapcsolatban
Gombor Krisztián – Mihályiban, a Lelkészi Munkaközösség alkalmának nyitó-istentiszteletét tartotta
Selmeczi Diána – Vadosfán a tanévnyitó istentiszteleten,
Selmeczi Géza 2 istentiszteleten helyettesített,
Varga Balázs r.kat. plébános az ökumenikus imahéten szolgált,
Molitor Ádám teológus hirdette az igét 2 istentiszteleten.

Alkalmak:
Istentiszteleti alkalmak: 191 (5324 fő részvételével), ebből 43 úrvacsorai alkalom volt (621 fő
vett úrvacsorát)
Egyéb istentiszteletek: konfirmáció, tanévnyitó,
tanévzáró, aug. 20.-i, hősök napi
Betegúrvacsora 6 alkalom / össz. 14 fő (családoknál
és a magyarkeresztúri idősek otthonában)
Esküvő: 8 (ebből 4 ökumenikus)
Keresztelő: 7
Temetés: 23
Falunap: Mihályiban és Kisfaludon
Terményáldás: Mihályiban
Ökumenikus imaheti istentisztelet Mihályiban és
Kisfaludon
Konfirmációi előkészítés: 27 óra (5 fiatal és 1 felnőtt konfirmálkodott 2008-ban, és 11-n kezdték
meg a felkészülést)
Felnőtt konfirmációra előkészítés: 3 alkalom
Temetői megemlékezések halottak napján: 7 helyen
Presb. ülés előkészítés: 1
Presbiteri ülés: 4, közgyűlés: 1
Egyházmegyei közgyűlésen részvétel: küldöttekkel
Körlevél: 3 szám jelent meg 500-500 példányban
Látogatás: 10 (kórházban ill. családnál); 38 alkalommal családokat látogattunk ebédmeghívás
alkalmából (sok helyen feleségemet is vendégül
látták)
Jegyesoktatás: 8
Vendégek szolgálata:

Fóton, a kántorképző 3 hetes tanfolyamán – Pintér
Szilvia vett részt.
Missziói pályázaton nyertünk 30.000 Ft-t, amelyet a
gyülekezeti körlevél sokszorosítására fordítottuk.
Vadosfai templom külső felújítására pályázatot adtunk
be az FVM-hez. Eredmény ez évben várható
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden imádságért, segítségért, támogatásért, a rendkívüli adományokért, a körlevelek kézbesítéséért, az ebédeltetés
megszervezéséért, a vendéglátásért, az adminisztrációk
pontos elvégzéséért, a kántorizálásért, a viharkárok
utáni helyreállítás (Mihályi és Vadosfa) lebonyolításáért,
a parókia felújítás lebonyolításáért, a vadosfai pályázattal kapcsolatos teendőkért, a különféle alkalmak megszervezéséért – lebonyolításáért, és mindenért, amit
tettek a gyülekezetükért.

Lelkészi munkaterv 2009. évre
A legfontosabb feladat, hogy sikerüljön betölteni a
2007. augusztus 1. óta üresen álló gyülekezeti lelkészi
állást.

A gyülekezetben a kántorizálás megoldott, hárman
végzik e szolgálatot, a beosztást egymás között megoldják. Egyikük 2008-ban Fóton vett részt a kántorképzőn. Ez évben is megpróbáljuk ösztönözni a tanfolyamon való részvételre legalább egyiküket.

Addig is azonban működnie kell a gyülekezetnek. Az
istentiszteletek megtartását, a konfirmációira való előkészítést, a kazuális szolgálatok valamint az adminisztráció elvégzését tudtam eddig, s tudom ezután is vállalni. Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő végzi a
hitoktatást, köszönet érte.

Presbiteri ülést tervezünk az év elején, a zárszámadásköltségvetés megbeszélésére, valamint év közben még
legalább kétszer.
Szeretnénk lelkészválasztói közgyűlést is tartani, reméljük, lesz rá lehetőségünk.

A vasárnapi és nagyünnepi alkalmak mellett ez évben is
megtartásra kerülnek
- januárban az ökumenikus imahét alkalmai,
- konfirmációi ünnepély,
- tanévzáró- és tanévnyitó istentisztelet,
- augusztus 20.-n ünnepi istentisztelet,
- szeptemberben hősök napi istentisztelet,
- karácsonyesti istentisztelet – a gyermekek
szolgálatával.

Családlátogatás – a gyülekezettől való 50 km-s távolság
miatt – csak nagyon ritkán lehetséges. Ha jelzik előre,
keresek alkalmat a betegek, kórházban levők megkeresésére. A soproni kórházban vagy szanatóriumban levőket felkeresem, a másutt kórházban levők felkeresésére
a helyi kollégáktól kértem és kérek idén is segítséget.
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Az istentiszteletek látogatottsága bizony hagy kívánni
valót maga mögött, sajnos észrevehető a családlátogatás hiánya.

Konfirmációra ez évben 11 fiatallal kezdtem meg a felkészülést.
A vadosfai templom külső felújítására beadott pályázat
– kedvező elbírálás esetén – fog adni komolyabb feladatot, de ebben van segítség a gyülekezetből is.
Szeretnénk ez évben támogatást kapni a gyülekezeti
gépkocsi cseréjéhez. A 10 éves autó üzembiztonsága
feltétele a szolgálatok teljes ellátásának.

A gyülekezet kezdettől fogva példásan oldotta meg a
vasárnapi ebédeltetés megszervezését akkor, amikor
délutáni alkalmak is vannak. Köszönet érte. Jó lehetőség, legalább így találkozhatok többekkel, s jut egy
kicsit több idő a beszélgetésre, ismerkedésre. Ez évben
is ez adja a látogatások többségét.

Adja Isten, hogy tudjon a gyülekezet előbbre is tekinteni, hosszabb távú terveket készíteni. Remélhetőleg, a 2008-ban felújított – parókiának hamarosan lesz helyben lakó lelkésze, aki nem a tárgyévre tervezhet csak, s
aki jó és hűséges pásztora lesz az ősi vadosfai gyülekezetnek.

A temetések száma az elmúlt évben kiemelkedően sok
volt. A legfájdalmasabb érzés az volt, hogy sokukat
nem is ismertem, nem is találkozhattam velük.

A 2009. év eddigi eseményei a legutóbbi – ádventi – körlevél óta
-

Febr. 9.-n Mihályiban volt presbiteri ülés, amelyen a Figyelmükbe ajánlom egyházunk megújult honlapját
gyülekezet 2008. évi zárszámadását és ezévi költ- (http://www.lutheran.hu), amelyen sok érdekes és haszségvetését tárgyaltuk meg ill. fogadtuk el.
nos információt találnak.

Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk
sajtókiadványait. Az egyházkerület havi lapja a „Dunántúli Harangszó” előfizethető. Az „Evangélikus
Élet” hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is
vasárnapról vasárnapra megtalálható.

Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási
járulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésének zökkenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek ajánlott
legkisebb összege 3500 Ft/év. Természetesen mindenki
anyagi lehetősége szerint támogathatja – adományokkal is
– gyülekezetünk életét. Köszönjük mindenki hozzájáruláEgyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, éne- sát.
keskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható folyamatosan, vagy rendelhető.
Az FVM által kiírt pályázatra beadtuk a Vadosfai templomunk felújításának anyagát. Döntés 1-2 hónapon belül
Üdülési lehetőségek egyházunk intézményeiben: Bala- várható.
tonszárszón (http://balatonszarszo.lutheran.hu/) és
Révfülöpön (http://www.konferenciahotel.hu/). Az ak- Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban vetuális programokról és kedvezményekről az intézmények gyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és
képessége szerint. Minden dolgos kézre és minden imádhonlapjain tájékozódhatnak.
kozó lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van
Isten örömhírére.

Fontosabb alkalmak helyszínei és időpontjai
Ápr. 4. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Ágfalván.
Ápr.25.-n Csornán liturgikai továbképzés lelkészeknek,
kántoroknak és mindenkinek, aki érdeklődik a
liturgia iránt.
Máj.23. Egyházkerületi Missziós Nap Veszprémben.
Szept.5. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Nemes-

részt venne a találkozón, kérem, jelezze.
Szept.18-19.
Egyházkerületi
egyházközségi
elnökségek
konferenciája
és
Egyházkerületi
Munkatárs-képző Nap Révfülöpön.
Okt..10. Országos Evangelizáció Budapest-Deák-

téren.

kéren.

Okt.14. 8.30.-tól Lelkészi Munkaközösség gyülése

Szept.
12.
Pestszentimrén az Evangélikus
Presbiterek
I.
Országos
Találkozója.
Az
egyházközség lelkészén és felügyelőjén kívül 3
presbiter részvételére számítanak. Aki szívesen

gyülekezetünk területén.
Nov.6-8. Országos felügyelő találkozó Révfülöpön.
Dec.5. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés Sopronban.
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Könyvajánló
Megjelent a Luther Kiadó gondozásában az Új evangélikus templomok című könyv, amely az 1987 és 2006 között
épült evangélikus templomokat mutatja be. E könyvben megtalálható a kisfaludi templomunk is. A kiadvány ára:
10.170,- Ft. Megrendelhető az istentiszteletek alkalmával. Részletek a www.lutherkiado.hu honlapján.

Újra a 2x1 %-ról
Kérjük, ez évben se feledkezzenek meg adójuk 2x1 %-áról rendelkezni.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035.
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet adószáma: 18539192-1-08

Anyakönyvi hírek
Megkereszteltük

Eltemettük

- Jan. 11.-n Kisfaludon Mátis Botondot.

- Jan. 7.-n Kisfaludon Csutak Pétert (42),
- Jan. 21.-n Magyarkeresztúrban Káldi Sándorné (Nagy
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisJolán)-t (80),
- Febr. 2.-n Gyóróban Káldi Sándort (52).
gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”

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 kapcsolatot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se
legyen akadálya az együttünneplésnek!

Dátum

Nap

Ünnep

Istentiszteleti alkalmak

3. 15.

vasárnap (3)

Böjt 3. vas

3. 22.

vasárnap (4)

Böjt 4. vas

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró

3. 29.

vasárnap (5)

Böjt 5. vas

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

4. 5.

vasárnap (1)

Böjt 6. vas

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

4. 10.

péntek

Nagypéntek

du. 5 Vadosfa(úrv)

4. 12.

vasárnap (2)

Húsvét ünnepe

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

4. 13.

hétfő

Húsvét 2. napja

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

4. 19.

vasárnap (3)

Húsvét ü.u.1. vas.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró

4. 26.

vasárnap (4)

Húsvét ü.u.2. vas.

5. 3.

vasárnap (1)

Húsvét ü.u.3. vas.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi - Matus Klára lelkésznő
vendégszolgálata

5. 10.

vasárnap (2)

Húsvét ü.u.4. vas.

5. 17.

vasárnap (3)

Húsvét ü.u.5. vas.

5. 21.
5. 24.

csütörtök
vasárnap (4)

Mennybemenetel ü.
Húsvét ü.u.6. vas.

de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr,
du ¼ 4 Zsebeháza
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de.10 Vadosfa
de.10 Vadosfa - KONFIRMÁCIÓ
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Dátum

Nap

Ünnep

Istentiszteleti alkalmak

5. 31.

vasárnap (5)

Pünkösd

6.1

hétfő

Pünkösd 2. napja

6. 7.

vasárnap (1)

Tanévzáró

de. ½ 10 Kisfalud(úrv.), de. 11 Mihályi(úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza(úrv.)
de. ½ 10 Gyóró(úrv.), de. 11 Vadosfa(úrv.),
du. 2 Potyond(úrv.)
de. 10 Vadosfa

6. 14.

vasárnap (2)

Szentháromság ü.u.1.

6. 21.

vasárnap (3)

Szentháromság ü.u.2.

6. 28.

vasárnap (4)

Szentháromság ü.u.3.

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

7. 5.

vasárnap (1)

Szentháromság ü.u.4.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

7. 12.

vasárnap (2)

Szentháromság ü.u.5.

7. 19.

vasárnap (3)

Szentháromság ü.u.6.

7. 26.

vasárnap (4)

Szentháromság ü.u.7.

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

8. 2.

vasárnap (1)

Szentháromság ü.u.8.

de.¾ 10 Vadosfa(úrv.), de. 11 Mihályi(úrv.)

8. 9.

vasárnap (2)

Szentháromság ü.u.9.

8. 16.

vasárnap (3)

Szentháromság ü.u.10.

8. 20.

csütörtök

8. 23.

vasárnap (4)

Emlékezés az 1751-s
vadosfai eseményekre
Szentháromság ü.u.11.

de.¾ 10 Kisfalud(úrv.), de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr(úrv.), du ¼ 4 Zsebeháza(úrv.)
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond(úrv.),
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
de. 10 Vadosfa

8. 30.

vasárnap (5)

Szentháromság ü.u.12.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

9. 6.
9. 13.

vasárnap (1)
vasárnap (2)

Tanévnyitó
Szentháromság ü.u.14.

9. 20.

vasárnap (3)

Szentháromság ü.u.15.

9. 27.

vasárnap (4)

Hősök napja

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

de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró(úrv.)

Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók
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 2009. febr. 9-n tartott presbiteri ülés értelmében az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- Ft/év maradt. A több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt s maradt 2009 évre is:
Egy főre jutó kereset
Kért egyházfenntartás

75 ezer Ft-ig
3.500 Ft/fő

125 ezer Ft-ig
4.500 Ft/fő

175 ezer Ft-ig
5.500 Ft/fő

225 ezer Ft-ig
6.500 Ft/fő

225 ezer Ft felett
7.500 Ft/fő

Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem, 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 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. Kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2009. március 12.
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