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2013/4 Ádvent 

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

 
Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók 

A „Gyülekezeti hírmondó” (régebbi számai is) gyülekezetünk honlapján is olvasható. 
 
HA CSENDBEN LENNÉL... 
         (Füle Lajos) 
 
Ha csendben lennél, lenne rá okod, 
tán felfigyelnél, mint a pásztorok. 
Ők hallottak és láttak, mert lehet 
az éjszakában angyaléneket 
hallani, csak a lélek csendje kell 
hozzá, mikor nem ember énekel, 
mikor felülről jön az üzenet, 
mikor VALAKI nyitja füledet, 
s az Ég, a Föld, a Lélek s az anyag 
beszélni kezd mind, 
vagy visszhangot ad. 
Ha csendben lennél, szinte hallanád 
a molekulák termikus zaját, 
sőt hallanál – a földi zaj helyett – 
égi Igét és angyaléneket, 
szívig elérőt és csodálatost, 
s véget nem érő ünnep jönne most! 
 
„Mert megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek.” 
(Tit 2,11) 

    
Áldott ádventi készülődéstÁldott ádventi készülődéstÁldott ádventi készülődéstÁldott ádventi készülődést,,,, meghitt Karácsonyt  meghitt Karácsonyt  meghitt Karácsonyt  meghitt Karácsonyt és Újévet és Újévet és Újévet és Újévet kívánunk minden kívánunk minden kívánunk minden kívánunk minden 

kedves olvasónknak!kedves olvasónknak!kedves olvasónknak!kedves olvasónknak!    
 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14) 
 
Kedves Testvéreim! 
 

Olyan jól elvagyunk a mi kis világunkban! 
Látóterünk is annyira leszűkült, hogy önmagun-
kon kívül mást sokszor már észre sem veszünk. 

Pedig karácsony a távlatok megnyílásának 
ünnepe is. Isten tágra nyitotta a kaput, min-
denkit magához ölelő szeretetével. Ebben a 
sokszor kicsinyes, önző, csak önmagára figyelő 
világba megérkezett Az, Aki számára mindenki 
egyformán fontos. A kicsi és a nagy is, a fiatal 
és az öreg is, a gazdag és a szegény is egy-
aránt. 

Karácsony nyitogatni akarja a szemeinket! 
Hogy meglássuk a másikat is, a felebarátot is, 
és felfedezzük az igazi értékeket. Azokat, ame-
lyek nem csak csillognak és egy idő után meg-
szűnnek, hanem azokat, amelyek valódi érté-
kek. Nyitogatni akarja az emberek szemét, ne-
hogy úgy járjanak, mint az alábbi történet sze-
rinti apa, aki nem látta meg a valód kincset. 
Egy gyermek kellett hozzá, hogy rá tudjon cso-
dálkozni az igazi értékre. 
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Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, 
hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, 
hogy megmutassa neki, milyen szegény embe-
rek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a 
dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen sze-
rencsés családban él. 

Egy egyszerű falusi család házában szálltak 
meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. 
Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa meg-
kérdezte fiát. 

- Nos, mit gondolsz erről az útról? 
- Nagyon jó volt apa! 
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben 

és szegénységben élnek? 
- Igen. 
- És mit láttál meg mindebből? 
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, 

nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, 
ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket 
lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig 
csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig 
tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És vé-
gül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni 
egymással, és hogy boldog családként élnek. Te 
viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig 
látlak titeket. 

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett 
csöndben, mire a kisfiú hozzátette: 

- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy 
milyen gazdagok is lehetnénk! 

 

János apostol azt írja, hogy „Az Ige testté 
lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicső-
ségét.” Arról szól, hogy közénk jött az Isten. 
Amit megígért, beteljesítette. 

 
Fény és ragyogás az utcákon, vásári zsivaj. 

De a szívünkben ott van-e a béke, az evangéli-
umot meghalló és befogadó csend?   

Az utcákat fénnyel megtöltő füzérek néhány 
hét múlva kialszanak. De karácsony üzenete 
nem szabad, hogy elhalkuljon. Ne feledjük, 
hogy Általa igazi kinccsel megajándékozottak 
lettünk. Akkor, amikor „megjelent az Isten 
üdvözítő kegyelme minden embernek.”  

 
Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk 

csendet, hogy az adventi időben rád, a te sza-
vadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhes-
sünk. 

 Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk 
mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat!  

Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk 
az ádventi örömhírt: emberként fogsz megszü-
letni. 

 Teremts bennünk csendet! A hit ajándékát 
elfogadó csendet. A te titkaidat elfogadó csen-
det. A te szeretetedet elfogadó csendet. A meg-
váltó érkezését váró csendet. A lélek mélyén 
megszülető öröm csendjét. 

 Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet! 
Ámen.  

    

ÁÁÁÁdventi imadventi imadventi imadventi ima    
Látod Istenem milyen esendő vagyok? 

Ha  nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled. 
Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, 

szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy… 
Haragszol ilyenkor rám? 

Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! 
Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban 
száguldozunk az adventi fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet 

megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk. 
Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit! 

Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sír-
ni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy

nem csak csörtető, sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak 
elég sebet földi pályafutásuk során. 

Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból! 
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni. 

Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát – ember módon, emberien. Szabadíts meg 
minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól! 

Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban, 
add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket. 

Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést: 
köszönöm Istenem! 

Bocsásd meg a vétkeinket, 
és add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinkért. 

Adj békét, mindnyájunknak, Uram! 

ÁMEN! 
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MeghívóMeghívóMeghívóMeghívó    
    

2014. január 12-én vasárnap az istentiszteleteken az igehirdetés szolgálatát egyházmegyénk esperese, 

Gabnai Sándor végzi. 

Aznap kerül sor Kisfaludon az újonnan elkészült keresztelőkút felszentelésére is. 
 

Szeretettel hívogatjuk minden testvérünket! 
 

    
Hallottuk, olvastukHallottuk, olvastukHallottuk, olvastukHallottuk, olvastuk    

 
Elismerésben részesült Dr. Kiss Jenő Professzor, Mihályi község szülöttje és gyülekezetünk tagja. 
Lőrincze-díjat  adományozott „a nyelvművelés és az anyanyelvi nevelés területén végzett kimagasló mun-
kája elismeréseként” (2013. XI. 13.) az Anyanyelvápolók Szövetsége.         
Pro Facultate Philosophiae-díjat adományozott az ELTE a „Bölcsészettudományi Karon végzett több évti-
zedes kimagasló oktatói és kutatói tevékenységéért”  (2013. XI. 22.). 

Szeretettel gratulálunk! 

2 x 1 %2 x 1 %2 x 1 %2 x 1 %    
 
Kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni adójuk 2 x 1 %-áról.  

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

Önnek ez semmibe sem kerül, de Egyházunk és Alapítványunk csak így juthat hozzá. Csak egy tollvonásába kerül! 
 
Rendelkez ő nyilatkozat az istentiszteletek alkalmával templom ainkban is átvehet ő. 

FFFFelújításelújításelújításelújítások  ok  ok  ok  gyülekezetünkbengyülekezetünkbengyülekezetünkbengyülekezetünkben    
 

A vadosfai templomfelújítás folytatódik. Amint hírt adtunk már róla: két nyertes pályázatunk van erre, 
amellyel kapcsolatban a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént. Kezdődhetnek a tényleges munkák. 
 
Az orgona felújítása is megtörténik. Annak elkészülési és elszámolási határideje 2014 év vége. 
 
A káplánszoba külső felújítására is adtunk be pályázatot. Ennek eredménye még ebben az évben várható!  

Gyülekezeti munkatársképző SopronbanGyülekezeti munkatársképző SopronbanGyülekezeti munkatársképző SopronbanGyülekezeti munkatársképző Sopronban    
 
Az Magyarországi Evangélikus Egyház gyüleke-

zeti munkatárs képzést szervezett.  A foglalkozások 
helyszíne a soproni Lelkészi Hivatal, amely a nyugat-
dunántúli térséget fogta össze.  

Az önkéntes, lelki-hitbéli elhivatottságból jelent-
kező résztvevőket nagy szeretettel fogadták. D. 
Szebik Imre ny. püspök, Gabnai Sándor esperes, va-
lamint dr. Korányi András, Kovács Áron illetve dr. 
Percze Sándor lelkészek előadásait hallgathattuk.  A 
csoportos alkalmakon 20-25 fő vett részt.  A négy 
hónapos, havi egy nap elfoglaltságot jelentő képzés 
célja a lelkészi munka hatékony támogatása, a kö-
zösség kapcsolatépítése, illetve a rászoruló testvérek 
szeretetteljes segítése volt.  A gyülekezeti munka-
társak feladata, hogy közvetítsenek a közösség és a 
lelkész között, illetve a lelkész rászorulókat támoga-

tó tevékenységéből való részvállalás. A bibliai, teoló-
giai és egyháztörténeti ismeretek elsajátítása mellett 
lehetőségünk volt arra is, hogy önismereti tréningen 
próbáljuk ki magunkat. Az önismereten, önképzésen 
túl a lelkigondozás gyakorlati praktikáira kaptunk 
útmutatást. Ezt csoportos beszélgetések és szituáci-
ós gyakorlatok keretében próbálhattuk ki és vitathat-
tuk meg.  

A közös alkalmak lehetőséget teremtettek a kö-
zös áhítatokra, imádkozásokra és éneklésre.  A lelki 
feltöltődésen túl érezhettük a közösséghez tartozás 
támogató erejét és örömét.  A találkozás, illetve a 
foglalkozásokon kívül együtt töltött idő, a beszélge-
tések képet adtak mindannyiunk számára a környe-
ző gyülekezetekben folyó munkáról.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a fogadó 
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gyülekezetnek a csodálatos, szeretetteljes fogadta-
tásért és légkörért, a szervezőknek és az előadóknak 
pedig a színvonalas és érdekes előadásokért.  

Az adventi idő küszöbén különösen fontos, hogy 
jobban figyeljünk családtagjainkra és a környeze-

tünkben élőkre. Bízva és a hitben megerősödve kér-
jük Isten segítségét. 
Erős vár a mi Istenünk! 

(Burus Vendelné – Kisfalud) 

„„„„Ajándék ez a napAjándék ez a napAjándék ez a napAjándék ez a nap””””        
Országos Evangélizáció - Bp. Deák tér 

 
2013. október 12-én részt vettünk Egyházunk 

idén immár tizenhatodik alkalommal megrendezett 
Országos evangélizációján, melynek mottója ez volt: 
„Ajándék ez a nap”. Az ország szinte minden részé-
ből, sőt a határokon túlról is érkezett testvérek zsú-
folásig megtöltötték a Deák téri evangélikus temp-
lomot. 

Az egész napos rendezvény központi témája a 
KEGYELEM volt. Hogyan éljük meg mindennapjaink-
ban, hogyan fogadjuk el Isten ajándékát, a kegyel-
met. Minden Isten nagy kegyelméből van, és azt ér-
demtelenül is árasztja ránk. Olyan sokszor elfeledke-
zünk arról, hogy mindenünk, amink van, ami törté-
nik velünk, ami körülvesz bennünket, mind Isten 
ajándéka és ezért hálával tartozunk Neki! 

A köszöntések után Cseri Kálmán református lel-
kész hirdette az igét a Zsolt 77,10 alapján, „Elfelej-
tette kegyelmét az Isten?”címmel. Majd Györfi Mi-
hály tanúságtétele következett, Isten kegyelme általi 
megtéréséről, ”újjászületéséről”. Mindezek után ki-
lenc szekcióban, kerekasztal-beszélgetésekkel folyta-

tódott a délelőtti program, középpontjában a kegye-
lemmel. 

Ebédszünet után Bakay Péter vezetésével az or-
szág négy részéről érkezett 40-50 fős evangélikus 
cigányközösség tagjainak bizonyságtételére, s közös 
éneklésére figyelhettünk.  

Végül Fabiny Tamás püspök igehirdetésével és 
úrvacsoraosztással zárult az együttlét. 

Hálát adok Istennek, hogy ezen a napon is meg-
tapasztalhattam gondviselő szeretetét és nagy ke-
gyelmét. 

„Átölelt Isten nagy kegyelme  
Méltatlanul érdemtelen  
Csodák csodáját látom benne  
És hála tölti el szívem” 
 
Adja Isten, hogy bármilyen körülmények között 

is hálával tudjuk fogadni ajándékát, a kegyelmet! 
                                                                                    

(Bálint Kálmánné – Mihályi) 

 

KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
A „Gyülekezeti Hírmondó” egy jó ideje már az IM3 Kft. nyomdájában készül, nagyon jó minőségben. Az 

előző két számot Füzi József térítés nélkül készítette el részünkre. Köszönjük felajánlását! Isten áldása le-
gyen életén, szolgálatán. 

Anyakönyvi hírAnyakönyvi hírAnyakönyvi hírAnyakönyvi hírekekekek    
(A legutolsó körlevél óta) 

 

MegkereszteltükMegkereszteltükMegkereszteltükMegkereszteltük    
- Okt. 13-án Zsebeházán Gyenes Nikolettet, 

Gyenes György és Bokor Katalin gyermekét, 
- Okt. 20-án Mihályiban Kovács Attilát, Kovács 

László és Kovács Anita gyermekét, 
- Nov. 10-én Mihályiban Kondor Dánielt, Kondor 

Zsolt és Csiszár Zsuzsanna gyermekét, 
- Dec. 1-én Mihályiban Clavilier Vincét, Clavilier 

Laurent Antoine Philippe és Árvai Karolina Katalin 
gyermekét. 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert 
ilyeneké az Isten országa.” 

MegáldottukMegáldottukMegáldottukMegáldottuk    
- Szept. 28-án Vadosfán Halász Tibor (ev., Mihá-

lyi) és Pál Piroska (r.kat., Iván) házasságát. 
 

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek, 
hogy egymást szeressétek: ahogyan én szeret-
telek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” 

ElElElEltemettüktemettüktemettüktemettük    
- Okt. 18-án Magyarkeresztúron Nagy Jenőné sz. 

Káldi Etelkát (72 éves) 
- Okt. 21–én Vadosfán Poór Lászlót (83 éves), 
- Okt. 30-án Kisfaludon Pék Imrét (57 éves). 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 
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AAAAlkalmainklkalmainklkalmainklkalmaink az év vé az év vé az év vé az év véggggééééigigigig        
Dátum Nap Offer-

tóri-
um 

Ünnep Vados-
fa 

Gyóró Kisfalud Magyar-
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebe-
háza 

dec.. 22. v  Ádvent 4.   14.00 09.45   11.00     
dec.. 24. k  Karácsony este -

 Vadosfa 
16.30             

dec.. 25. sze  Karácsony 1.     09.30 
úrv. 

14.00 úrv. 11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

dec.. 26. cs  Karácsony 2. 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 úrv.   

dec.. 29. v  Karácsony u.vas.  -        -     
dec.. 31. k  Óév     09.30 

úrv. 
14.00 úrv. 11.00 

úrv. 
  15.30 

úrv. 
 

Tervezett aTervezett aTervezett aTervezett alkalmainklkalmainklkalmainklkalmaink    2014201420142014----benbenbenben        
 

Dátum Nap Offer-
tóri-
um 

Ünnep Vados-
fa 

Gyóró Kisfa-
lud 

Magyar-
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebe-
háza 

2014.  
jan.. 1. 

Sze  Újév 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 
úrv. 

  

jan.. 5. V    Év első 09.45       11.00     
jan.. 12. V   x Vízkereszt ü.u.1.     09.45 14.00 11.00   15.15 
jan.. 19. V    Vízkereszt ü.u.2. 09.45     15.15 11.00 14.00   
jan.. 26. V    Vízkereszt ü.u.3.   14.00 09.45   11.00     
febr.. 2. V    Vízkereszt ü.u.4. 09.45       11.00     
febr.. 9. V    Vízkereszt ü.u.5.     09.45 14.00 11.00   15.15 
febr.. 16. V    Hetvened 09.45     15.15 11.00 14.00   
febr.. 23. V    Hatvanad   14.00 09.45   11.00     
márc.. 2. V    Ötvened 09.45       11.00     
márc.. 9. V    Böjt 1.     09.45 14.00 11.00   15.15 
márc.. 16. V    Böjt 2. 09.45     15.15 11.00 14.00   
márc.. 23. V    Böjt 3.   14.00 09.45   11.00     
márc.. 30. V    Böjt 4. 09.45       11.00     
ápr.. 6. V    Böjt 5. 09.45       11.00     
ápr.. 13. V   x Böjt 6.     09.45 14.00 11.00   15.15 
ápr.. 18. P    Nagypéntek 17.00 

úrv. 
            

ápr.. 20. V    Húsvét     09.30 
úrv. 

14.00 úrv. 11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

ápr.. 21. H    Húsvét 2. 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 
úrv. 

  

ápr.. 27. V    Húsvét ü.u. 1.   14.00 09.45   11.00     
máj.. 4. V   x Húsvét ü.u. 2. 09.45       11.00     
máj.. 11. V    Húsvét ü.u. 3.     09.45 14.00 11.00   15.15 
máj.. 18. V    Húsvét ü.u. 4. 09.45     15.15 11.00 14.00   
máj.. 25. V    Húsvét ü.u. 5.   14.00 09.45   11.00     
máj.. 29. Cs   Mennybemenetel ü. 10.00             
jún.. 1. V   x Húsvét ü.u. 6.  

KONFIRMÁCIÓ 
10.00 
úrv. 

            

jún.. 8. V    Pünkösd     09.30 
úrv. 

14.00 úrv. 11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

jún.. 9. H    Pünkösd 2. 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 
úrv. 

  

jún.. 15. V    Szentháromság ü.  
TANÉVZÁRÓ (rádiós) 

10.00             

jún.. 22. V    Szentháromság ü.u. 1.   14.00 09.45   11.00     
jún.. 29. V   x Szentháromság ü.u. 2. 09.45       11.00     
júl.. 6. V    Szentháromság ü.u. 3 09.45       11.00     
júl.. 13. V    Szentháromság ü.u. 4.     09.45 14.00 11.00   15.15 
júl.. 20. V    Szentháromság ü.u. 5. 09.45     15.15 11.00 14.00   
júl.. 27. V    Szentháromság ü.u. 6.   14.00 09.45   11.00     
aug.. 3. V    Szentháromság ü.u. 7. 09.45 

úrv. 
      11.00 

úrv. 
    

aug.. 10. V    Szentháromság ü.u. 8.     09.45 
úrv. 

14.00 úrv. 11.00   15.15 
úrv. 



- 6 -  

Dátum Nap Offer-
tóri-
um 

Ünnep Vados-
fa 

Gyóró Kisfa-
lud 

Magyar-
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebe-
háza 

aug.. 17. V    Szentháromság ü.u. 9. 09.45     15.15 11.00 14.00 
úrv. 

  

aug.. 20. Sze  Emlékezés az 1751-s 
vadosfai eseményekre 

10.00             

aug.. 24. V    Szentháromság ü.u. 10.   14.00 
úrv. 

09.45   11.00     

aug.. 31. V    Szentháromság ü.u. 11.  
TANÉVNYITÓ 

10.00             

szept.. 7. V   x Szentháromság ü.u. 12. 09.45       11.00     
szept.. 14. V    Szentháromság ü.u. 13.     09.45 14.00 11.00   15.15 
szept.. 21. V    Szentháromság ü.u. 14. 09.45     15.15 11.00 14.00   
szept.. 28. V    Szentháromság ü.u. 15.  

HŐSÖK NAPJA 
10.00        -     

okt.. 5. V    Szentháromság ü.u. 16. 09.45       11.00     
okt.. 12. V    Szentháromság ü.u. 17.     09.45 14.00 11.00   15.15 
okt.. 19. V    Szentháromság ü.u. 18. 09.45     15.15 11.00 14.00   
okt.. 26. V   x Szentháromság ü.u. 19.   14.00 09.45   11.00     
okt.. 31. P    Reformáció 17.00 

úrv. 
            

nov.. 1. Szo  Megemlékezések a 
temetőkben  

15.45 14.00 14.45 17.00 15.15 17.30 ev. 
templom 

16.30 

nov.. 2. V    Szentháromság ü.u. 20. 09.45       11.00     
nov.. 9. V    Szentháromság 

ü.u.u.e.e. 
    09.45 14.00 11.00   15.15 

nov.. 16. V    Szentháromság ü.u.u.e. 09.45     15.15 11.00 14.00   
nov.. 23. V    Szentháromság ü.u.u.   14.00 09.45   11.00     
nov.. 30. V    Ádvent 1. 09.45       11.00     
dec.. 7. V    Ádvent 2. 09.45       11.00     
dec.. 14. V    Ádvent 3.     09.45 14.00 11.00   15.15 
dec.. 21. V    Ádvent 4. 09.45     15.15 11.00 14.00   
dec.. 24. Sze  Karácsony este 16.30             
dec.. 25. Cs   Karácsony     09.30 

úrv. 
14.00 úrv. 11.00 

úrv. 
  15.30 

úrv. 
dec.. 26. P    Karácsony 2. 11.00 

úrv. 
09.30 
úrv. 

      14.00 
úrv. 

  

dec.. 31. Sze  Óév     09.30 
úrv. 

14.00 úrv. 11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

2015.  
jan.. 1. 

Cs   Újév 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 
úrv. 

  

 

 

Aki közvetlenül szeretne értesülni gyülekezetünk eseményeiről, alkalmairól,  

híreiről,  az jelezze ezt e-mail címe megadásával. 

Egyházközségünk számláját a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetjük.  

Számlaszámaink: 

Vadosfa: 59500186-11094690 
Gyóró: 59500186-11096609 
Kisfalud: 59500186-11096582 
Magyarkeresztúr: 59500186-11095952 
Mihályi: 59500186-11095608 
Potyond: 59500186-11095615 
Zsebeháza:  59500186-11096599 

 
Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül 
szánják az összeget!  
A Takarékszövetkezet mihályi - az AGRÁR Rt. épületében levő - gyűjtőpénztárának nyitvatartási ideje:  

Hétfőn 12.00-16.00 óra, Csütörtökön: 07.30-14.00 óra 
 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163 

 
 

Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8. Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2013.12.02. 
 


