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Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók
A „Gyülekezeti hírmondó” (régebbi számai is) gyülekezetünk honlapján is olvasható.

Meghívó
2014. március 30-án egyházközségi közgyűlést tartunk Kisfaludon a templomunkban ¾ 10-kor
kezdődő istentiszteletet követően.
Napirend: az elmúlt év lelkészi jelentése és az ez évi munkaterv.
Gyülekezetünk tagjait szeretettel hívjuk és várjuk!
Ezen a napon Vadosfán és Mihályiban nem lesz istentisztelet! Kisfaludra várjuk a testvéreket!

„Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt
nézi, ami a szívben van.” (1Sám. 16.7)
Kedves Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban!
Ugye, mennyire másképpen gondolkodik az ember!
Még ha az Úr küldötte is. A szemével lát csak, az
eszére akar hallgatni, s az első benyomás milyen
döntő a véleményformálásban. Az ember a láthatót
tartja a legfontosabbnak. Pedig mit ér a látszat! Milyen könnyen be lehet csapni az embereket, milyen
könnyű megtéveszteni bárkit is. S milyen keserves
később ráébredni a csalódásra, milyen keserves újra
értékelni véleményünket.
Alig múlt el a farsang. Sokan elmondhatják a fiatalabbak közül is, hogy jól kiszórakozták magukat. Jókat mulattak az iskolai álarcos bálban, a karneválon.
Sokan a kedvük szerint választott álarc mögé bújhattak, s onnan szemlélhették a világot, talán ideigóráig meg is téveszthették embertársukat. Hiszen az
álarc lényege, hogy eltakarja a valóságot, hogy valamitől megvédjen. Úgy, hogy elrejti az igazi arcot,
az igazi érzéseket. Nem látni a sebzett szívet, a lepergő könnyeket sem! Amíg az álarc fenn van, addig
takar, addig lehet mást mutatni s láthat mást a világ, mint a valóság.
Jó-e, vagy rossz-e az álarc? – kérdezhetnénk. Van,
amikor segít elrejtőzni a világ elől. Mögé rejthetjük
érzéseinket, igazi önmagunkat is, - de csak ideigóráig, azonban legfeljebb az emberek elől rejtőzhetünk el.
Ki ne szeretett volna élete során – legalább egy időre – mássá lenni, barátjának vagy valamelyik ismerősének a bőrébe bújni? Mert nem volt megelégedve
magával, vagy mert a másikat szebbnek találja s
ezért akar ő is olyan lenni. Az álarcban a vágyaink
fogalmazódnak meg!
De nemcsak farsangi időben, hanem a mindennapokban is rejtegetjük valódi énünket. Másképpen viselkedünk otthon vagy az iskolában, másképpen ott,
ahol ismernek, s másképpen, ahol senki sem tudja,
hogy kik vagyunk. Különböző helyeken, különböző

helyzetekben másképpen szólalunk meg – néha még
mi is meglepődünk önmagunkon.
Miért használunk álarcot? Miért akarunk mások lenni? Talán azért, mert érezzük a különböző elvárásokat, s ha már nem tudunk azoknak megfelelni (vagy
sajnáljuk rá a fáradságot), inkább megjátsszuk azt,
mert úgy a könnyebb. Mintha színház lenne az egész
világ!
Az álarc eltakar mások elől. Elrejti az érzékeny emberi arc rezdüléseit. Mozdulatlan, pókerarcot kölcsönöz – minden erőfeszítés nélkül.
A farsangi forgatagban is lehull néha az álarc, s lelepleződik az, aki mögéje bújt. Vagy – vége a mulatságnak, s ami ott jól mutat, a hétköznapokban nevetségessé válik. Nehéz természet-ellenes módon
élni, viselkedni. De – ideig-óráig mégiscsak lehetséges.
Miért félünk magunkat adni? Miért akarjuk elrejteni
milyenségünket? Azért, mert mi is látjuk valós énünket, hibáinkat. Gyakran nekünk sem tetszik, s eltakarjuk.
Van azonban Valaki, Aki átlát minden álarcon, Akit
nem lehet félrevezetni, Akit még rövid időre sem lehet becsapni. Mert van, Aki tudja, milyenek vagyunk
s belelát szívünkbe. Isten az, aki röntgenszemeivel
lehámozza rólunk mindazt, ami lényegtelen, ami
csak külső; s tudja jól, mi rejtőzik a mélyben.
Ahogyan Sámuel is először azt hitte, csak az lehet
Istene kiválasztottja, aki a legnagyobb, aki szemmel
láthatóan is a legdaliásabb. S meg kellett, hogy tapasztalja, az ember szeme könnyen megpihen a külsőségeken. Megpihen a felszínen, s nem jut el a
mélybe.
Gyakran jut eszembe ennek az igének kapcsán a
Exupery Kishercegének a rókája, amint elárul egy
nagy titkot: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami
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igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” – hangzik. Bizony, tanulnunk kellene.

kérd, hogy oldozzon fel, szabadítson meg bűnös indulataidtól s formáljon át úgy, hogy önmagad lehess.

„Jézus szívedbe lát!” Mi az, mit ott talál?” – hangzik
egyik ifjúsági énekünk. Vajon mi az, amit ott, amit
benne, a szívedben talál? Talán te magad sem tudod
már, milyen vagy! Ő olyannak fogad el, amilyen
vagy! Ne félj, hiszen szeret és hív, s azt akarja, hogy
Övé légy, és a szíved indulata tükröződjön, s ábrázolódjon ki az arcodon.

Valamikor réges-régen a csatába induló páncélba öltözött lovagok úgy tisztelegtek, hogy felhúzták sisakrostélyukat. Szabaddá tették legsebezhetőbb
pontjukat, az arcukat. Kifejezve vele, hogy „nem félek megmutatni arcomat”.

Jézus szemedbe néz, s onnan letagadhatatlanul előtűnik, ki vagy, mi vagy. Előtűnik az, ami benned él.
Hiszen a szem a lélek tükre.
Ne akarj más lenni – mesterséges álarc által. Ha érzed, hogy éned elszomorítaná Uradat, ne eltakarni
akard azt, hanem megváltoztatni. De ne a felszínen
s ne múlandó eszközökkel tedd ezt. Kezdd a mélyben, ott, ahonnan ered minden indulat. Ne eltakard,
hanem fedd fel mindazt, ami csúffá tesz. Fedd fel hibáidat, bűneidet, elrontott életedet Urad előtt, s

Kedves Testvérem! Farsang végén, a böjti úton,
emeld fel tekintetedet s nézz fel Jézusra. Mutasd
meg és vállald önmagadat. Vedd le végleg az álarcot, törd össze, tépd szét, semmisítsd meg, nehogy
kísértésbe esve újra mögé bújj. Elcsendesedve, hálát
adva indulj el, induljunk el együtt a böjti úton.
Felejtsd el testvérem azt, ami hamis, ami megtévesztő, s bízd magadat, egész életedet Jézusra. Hiszen Ő veled van, veled megy s megtart. Ő fogja kezed, és segít. Veszélyeken is át, s ott marad melletted. Mert szeret, s azt akarja, hogy mindenki, aki
hisz Őbenne, ne vesszen el, hanem megtartsa, s
megajándékozza az örökélet örömével. Ámen. (M.L)

Kisfalud
Kisfalud – keresztelőmedence szente
szentelés
A vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnapon – január 12-én – egyházmegyénk esperese, Gabnai Sándor volt a
gyülekezet vendége. Ezen a napon mindenütt – Kisfaludon, Mihályiban, Magyarkeresztúron és Zsebeházán is
– ő végezte az igehirdetés szolgálatát. A látogatás alkalmát az adta, hogy Kisfaludon elkészült az új keresztelőmedence, amelynek felszentelése – egyházi rendtartásunk szerint – esperesi feladat.
A keresztelőkút felszentelésekor többek között ezt
mondta: „A keresztelőkút is éppen az isteni mentalitásnak az egyik sajátos jele: Isten már akkor jön, akkor
akar segíteni, akkor fogad gyermekévé, amikor az
ember még nem tud felé tartani magától. Kisbabaként,
vagy még ezt felfogni nem igazán tudó kisgyermekként,
vagy olyan felnőttként, aki rájött, hogy Isten nélkül,
kegyelme és szeretete nélkül mit sem ér az élete: éppen ezért lemond arról, hogy a maga ura legyen. Nincs
más mentségünk Előtte, nincs speciális védettségünk
ítélete elöl, csak annyi, hogyha belekereszteltetünk az
Ő szentségébe. Hogy már nem akarjuk félreértelmezni
az Ő végtelen türelmét. Hogy már nem magyarázzuk
belegyezésnek sem a türelmét. Hogy nem valljuk azt,
hogy mi már annyira áldottak vagyunk, hogy nekünk
már a bűneink sem számítanak. Mai igénk a bennünk
olcsóvá tett kegyelem ellen feszül.” Az istentisztelet
keretében került sor a faragott Luther-rózsa megáldására, amelyet Molnár István testvérünk adományaként
került templomunk falára. A bejárat fölé felkerült a magyar zászló. A közelmúltban készült el a templom
előtti rész átalakítása (bokrok kivágása, tereprendezés), kétoldali korlát segíti az idősebbek biztonságos lépcsőzését, valamint oldalt kerítés is készült. Mindezekért hálát adtunk gyülekezetünk közösségében. (Mihácsi
Lajos)

A Kossuth rádióban Vadosfáról szólt a Déli Harangszó
2014. február 24-én hétfőn került adásba az alábbi bevezetéssel

Vadosfa kis falu Rábaközben, Kapuvártól és Csornától nem messze. 1280-ban említi először írásos forrás.
Nevezetessé akkor vált, amikor az 1681-es országgyűlés úgy határozott, hogy Nyugat-Dunántúlon mindössze négy településen tarthatnak nyilvános istentiszteletet az evangélikusok, s az egyik Vadosfa volt. Így
lett a település artikuláris, tehát törvénycikkelybe foglalt hely, a rábaközi evangélikusok központja, átmenetileg püspöki székhely is. Jelenlegi temploma, amelyet rábaközi lutheránus katedrálisnak neveztek el - mert a
környéken se közel, se távol ekkora evangélikus templom nem volt és ma sincs - 1912-ben épült.
Magas tornyából messze ellátni minden irányban. A toronyban két harang áll szolgálatra készen. Az 1912ben fölszentelt, az új templomhoz méltó nagy harangot közadakozásból készíttette a gyülekezet, amelyhez
ma hat falu (Gyóró, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, Potyond, Zsebeháza) tartozik. Seltenhofer Frigyes
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soproni harangöntő munkáját dicséri az 595 kilogrammos nagyharang, amelynek méltóságteljes hívogató és
emlékeztető hangját messziről fölismerik a környékbeliek. (Dr. Kiss Jenő)

Gyülekezeti munkatárs
munkatársképző
Munkatársak kibocsátása – Sopronban 2014. február 2-án

Borus Vendelné átveszi az oklevelet D. Szebik Imre püspöktől

Evangélikus Egyházunkban 2007-ben kezdődött el
a gyülekezeti munkatársképzés. A szükségességét
több az egyház, s a gyülekezetek életében bekövetkezett változás indokolja. A lelkészek munkája, adminisztratív feladata jelentősen megnövekedett. Ebben feltétlen segítségre van szükségük. Híveink elfoglaltsága - ha van munkahelyük - nem fér bele a
napi nyolc órai munkavégzésbe. A családok életvitele
nehezebb
lett,
mivel
a
korábbi
állami,
paternalisztikus gondoskodás megszűnt. A jelenlegi
középgeneráció már kisebb mértékben részesült vallásos nevelésben. A gyülekezeti élet sokszínűbben
szervezhető. Új alkalmak - jegyes oktatás, szülőkkel
való foglalkozás, magányosokkal való törődés, idősek gondjainak felkarolása - kínálnak lehetőséget a
hagyományos istentisztelet, bibliaórák tartása mellett a gyülekezet lelki építésére. Ennyi feladat megszervezéséhez pedig munkatársakra van szükség.
A képzés során törekszünk általános bibliaismereti
tájékozottság erősítésére, egyháztörténeti visszapillantásra, és az emberekkel való beszélgetés fortélyainak megismertetésére. Isten mindnyájunknak ad
képességet valamely feladat elvégzésére. A hívogatás - egy-egy testvérünk felkeresése - együtt érző

érdeklődés mindennapi gondjai felől - már önmagában is jelzés, nincs egyedül, a gyülekezet gondol
reá. S ha szükséges, közvetítheti a lelkésznek a segítés területének konkrét megjelölését.
Más esetben az idős magukra maradt testvéreink
felkeresése konkrét feladat. Itt érdemes az önkormányzattal is együttműködni. Persze a lelki támasz
ebben a korban talán még fontosabb, mint amikor
valaki még makkegészséges.
Gyakran sor kerülhet arra is, hogy egy-egy testvér lelki gondozói beszélgetést is végezhet, ha erre
adottságai, ismeretei képessé teszik. Ki tudja, hányféle akadálya van annak, hogy valaki nem tud elindulni a hit után? Esetleg olyan lavinát görget maga
előtt, amelyet egy testvér segítségével el lehet hárítani a hitre jutás vagy a hitben járás elől.
A tanfolyamon beszélgetéseket kísérletezünk feltételezett problémakörökben - pl. hitoktatás szükségessége, házassági válság esete, sorskérdések: miért engedi Isten? - s aztán értékeljük a találkozás
kimenetelét.
Befejezésként: át kell élni, a gyülekezet életéért,
tagjaiért mindnyájan felelősek vagyunk, nemcsak a
lelkész. A tájékoztatás nagyon fontos. Ha azt érzékelik híveink, hogy egy nagy családban egymásért
tudunk tenni, imádkozni, egymás gondjaiban segíteni, akkor épül a közösség. Az a régi elvárás: jöjjenek templomba, és támogassák a gyülekezet életét
anyagilag ugyan érvényes, de kevés ahhoz, hogy a
gyülekezet vonzó, támogató közösséggé formálódjon.
Isten áldja meg a tanfolyamon részt vettek szolgálatát s építse rajtuk keresztül is az egymással törődő, egymás sorsát felvállaló gyülekezetet.
Több gyülekezetünkben ez a szolgálat már évek
óta folyik, együttvéve közel négyszáz részt vevője
volt a különböző helyeken tartott képzésnek.
(D. Szebik Imre ny. püspök)

Gyülekezetünkből Bálint Kálmán (Mihályi) és Borus Vendelné (Kisfalud) vett részt a munkatársképző tanfolyamon.
Isten áldása legyen életükön és szolgálatukon!

2x1%
Kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni
adójuk 2 x 1 %-áról. Önnek ez semmibe sem
kerül, de Egyházunk és Alapítványunk csak így
juthat hozzá. Csak egy tollvonásába kerül!

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma:
0035
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08
Rendelkező nyilatkozat az istentiszteletek alkalmával templomainkban is átvehető.
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Kérés
Tisztelt gyülekezeti tagok, kedves testvérek!
Az összgyülekezeti presbitérium a 2014 évi költségvetés tárgyalása során az ajánlott egyházfenntartó járulék összegét 6000Ft/év/fő határozta meg.
Ez az összeg - 500 Ft/hó - ami a gyülekezet szűkös
finanszírozását biztosítja. A körlevélben látható,
hogy alig 600 főt meghaladó a felnőtt lélekszám, és
ők sem mind tudják, akarják teljesíteni a fenntartói
járulék fizetését.
A gyülekezet fenntartása költségekkel jár, rezsi itt is
van. Aki ezt sokallja, kérjük, jöjjön el a templomba,
vegyen
részt
az
istentiszteleteken
és
az
offertóriummal is járuljon hozzá a fennmaradáshoz.
A 2013-as lelkészi jelentés melléklete tartalmazza az
istentiszteleteken résztvevők létszámát, amely adat

magáért beszél. Jelenleg helyettes lelkészünk van,
ha saját lelkészünk lesz, a költségek magasabbak
lesznek. Szükséges kissé előre takarékoskodni, hogy
a váratlan kiadások ne okozzanak pénzügyi nehézséget. A gyülekezet pedig a templom felújításra kapott adományokat nem élheti fel, arra nincs erkölcsi
alapja.
Kérjük a kedves testvéreket, jöjjenek a gyülekezeti
alkalmakra, vegyenek részt gyülekezetünk életében.
Mindenkit szeretettel várunk a március 30.-i közgyűlésre, ahol lehetőség van a felvetések megbeszélésére is.
(Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő)

Rádiós
Rádiós istentisztelet Vadosfáról 2014. június 1515-én
A Magyar Rádió 2014. június 15-én egyenes adásban közvetíti istentiszteletünket Vadosfáról. Az alkalom
gyülekezetünk tanévzáró istentisztelete is, amelyre ezúton is sok szeretettel hívogatunk.

Felhívás
Kedves Magyarkeresztúri Testvérek!
Gyülekeztünk temploma 1966-ban épült, elődeink
áldozatos munkájával és adakozásából. A közel 50
év vasfoga rajta hagyta nyomait.
Felszentelésének 50.-ik évfordulójára külsőleg szeretnénk tataroztatni, mert omladozik a vakolat,
megszállt a lépcső és eltörött.
Pár évvel ezelőtt - hála az Úrnak - gyülekezeti tagjaink adakozásából és egyházmegyei segítséggel sikerült a tetőt felújítatni. Sajnos előtte a beázások miatt
a mennyezeti burkolat foltos (penészes) lett, azt is

szeretnénk kijavítatni. Ezért kérjük a Testvéreket,
lehetőségükhöz mérten adományaikkal járuljanak
hozzá a felújításhoz.
Tisztelettel megkérjük Nagytiszteletű Urat és Felügyelő Urat, hogy Püspök Úrnál és Esperes Úrnál is
járjanak közbe, hogy az egyházmegye támogatását
is elnyerhessük.
Előre is hálás szívvel köszönjük.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományaikon.

A gyülekezet presbitériuma nevében: Kovács Imre gondnok

Felújítások
Felújítások gyülekezetünkben
Templom: Gyülekezetünk megkezdte az építési pályázatok kivitelezési munkáit. A két pályázat – Emberi Erőforrás Minisztériuma 19.millió Ft és a Leader
8 milliós – összege közbeszerzés lebonyolítását igényelte. Az eljárást lefolytattuk, a kivitelezési munkát
a Hettyei – ÉPTECH Kft nyerte el. Ők végezték már a
templom első fázisának felújítását is.
Az idő sürgetett minket, mert a LEADER pályázati
összeg 10%-át el kellett költeni december 10.-ig. A
téli időjárás csak az állványozást tette lehetővé,
amelyet a karácsonyi istentisztelet résztvevői láthattak is. Az enyhe január segítette a kivitelezőt, a kerítést visszabontották, a vasanyagot javításra, festésre Sümegre szállították. Az kerítés alapja döngölt
kavicságy volt, ezt betonra cserélték.

A tavasszal a munkálatok felgyorsulnak, hiszen az
Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat elszámolás határideje június vége. Ebbe a munkafolyamatba
a templom épület külső felújítása, kifagyott téglák
cseréje, mázolása, és a kerítés tartozik.
A LEADER pályázati anyag a torony felújítását tartalmazza. Itt is a kifagyott téglák cseréje, vakolat
javítása, felújító mázolása lesz a feladat. A munkát
Németh Gy. Géza műszaki ellenőr felügyeli.
Bízunk Isten segítségében, hogy időben és pontosan
elszámolva tudjuk elvégezni a felújítást.
Orgona: az orgona teljes felújítása – amelyhez Országos Egyházi támogatást nyertünk, az önrészt pedig Alapítványunk vállalta fel – szeptember végére
készül el.
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Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

- Febr. 20-án Mihályiban Gönye Dezsőt (70 éves).

Eltemettük

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”

- 2013. dec. 19-én Mihályiban Zsirai Elemért (64

éves),
2014. jan. 29-n Zsebeházán Szalay Józsefné sz.
Nagy Olgát (85 éves),

-

Lelkészi jelentés 20132013-ról
Az év igéje: „Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)
Az év igéje a távolba mutat. Oda, ahová tartunk. Tudjuk, hogy ma még itt van feladatunk, de az, amit teszünk, nem öncélú. Oda – Isten országába; Hozzá – Urunkhoz visz utunk. Az alábbi beszámoló a 2013-s
évről, és arról tanúskodik, hogy nem ölbe tett kézzel vártuk csak az idő múlását. Sok-sok alkalom, soksok lehetőség volt, amikor Urunk igéjére figyelhettünk volna, amikor az úrvacsora közösségében együtt
lehettünk volna. De sokkal többen is élhettek volna az alkalmakkal. Addig, míg nem késő. „Fel, mert az irgalom percei múlnak, Életünk, mint folyam árja, siet. Még ma, míg hívása hangzik az Úrnak, Elfogad öszszetört, árva szívet. Jézus ma még vár, De úgy alkonyul már, Nőnek az árnyak, ím, későre jár.” (EÉ
449,1)
-

-

-

-

-

-

-

-

2013. január 25-én Kisfaludon az ev. templomban, 26-án Mihályiban a róm.kat. templomban
az ökumenikus imahét alkalmai voltak.
április 6 – regionális ifjúsági nap volt Szombathelyen, melyen a konfirmadusok teljes létszámmal részt vettek.
Április 13-14-én kétnapos gyülekezeti kirándulás volt a Balatonfelvidékre. Az istentiszteletek
szolgálatát gyülekezetünkben aznap Reisch
György nyugdíjas lelkész végezte.
Május 11-én Beledben volt egyházkerületi miszsziói nap, gyülekezetünkből többen vettek rajta
részt.
Május 26-án volt a konfirmáció Vadosfán, 4 fiatal (2 leány és 2 fiú) részvételével. Egyiküknek
aznap volt a keresztelője is.
Június 8-án volt Vadosfán a tanévzáró. Azon az
alkalmon köszöntötte a gyülekezet egykori
papnéját, Sümeghy Józsefné Gyöngyi nénit is
90. születésnapja alkalmából.
Június 12-én a Soproni Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége (LMK) Vadosfán
tartotta soron következő ülését. Ezen az alkalmon emlékezett meg Dr. Böröcz Enikő egyháztörténész-lelkész a 100 éve született mártírsorsú lelkész édesapjáról, majd koszorúzás volt a
temetőben Böröcz Sándor sírjánál.
Augusztus 11-én Mihályiban volt hálaadó istentisztelet. Ezen a napon adtunk hálát azért, hogy
templomunk kívül és belül teljesen megújult. Az
istentiszteleten
egyházkerületünk
püspöke,
Szemerei János szolgált igehirdetéssel. Az új
keresztelőkút szentelését Gabnai Sándor esperes végezte.

-

-

-

-

Aug. 18-n volt Vadosfán a szabadtéri park és tó
megáldása.
Aug. 20-án Vadosfán ünnepi istentisztelet –
emlékezve az 1751-s eseményekre.
Szept. 7-én Vadosfán egyházmegyei presbiteriés közgyűlés / ugyanaznap Kisfaludon falunap –
ökumenikus istentisztelettel a róm. kat. templomban.
Szept. 21-én Mihályiban falunap – a temetőben
az elkészült kerítésért és parkolóért hálaadás.
Szept. 29-én Vadosfán hősök napi megemlékezés.
Okt. 19-én egyházkerületi ifjúsági nap Sopronban – sajnos nem volt rá jelentkező gyülekezetünkből.
Okt. 31-én volt Mihályiban a temetői harang
megáldása.
Nov. 1-én temetői megemlékezések mind a 7
gyülekezetrészben.
Nov. 24-én Németh Mihály IV. évf. teológus
szupplikált, igehirdetéssel szolgált Kisfaludon,
Mihályiban és Gyóróban.
Decemberben ádventi gyertyagyújtás volt Magyarkeresztúrban, Mihályiban, Kisfaludon és
Vadosfán.

A régi Opel Corsa szolgálati gépkocsi helyett egy
újabb, kevesebb km-t futott Nissan Almera-t kaptunk az Országos Egyháztól.
Statisztika:
Istentiszteleti alkalmak száma: 181
Összes résztvevők száma: 3914
Úrvacsorai alkalmak száma: 40
Úrvacsorázók száma: 614
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Betegúrvacsorai alkalom: 2
Úrvacsorázók száma: 4
Elmaradt istentiszteleti alkalom: Keresztelés: 8 (4 leány, 4 fiú) + felnőtt keresztelés
(1 fiú)
Konfirmáció: 4 fiatal
Esketés: 3 (ebből 2 ökumenikus)
tiszta ev. - 0
Temetés: 17 (8 nő, 9 férfi)
Látogatás: 30 (ebből kórházi 7)
Ökumenikus alkalmak:
Ökumenikus imahét – 2
Egyéb alkalmak:
- Falunap: 3 (Kisfalud, Mihályi, Vadosfa)
- Egyéb ünnepi alkalmak: Vadosfa, Mihályi
- Ádventi gyertyagyújtás: 4 (Magyarkeresztúr, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa)
- Szupplikáció: 3 helyen
Vendégszolgálatokat végeztek:
- Gabnai Sándor ev. esperes
- Joób Olivér ny. ev. lelkész
- Matus Klára ev. lelkész
- Németh Mihály IV. évf. teol.hallgató
- Pőcze István ev. lelkész
- Reisch György ny. ev. lelkész
- Szemerei János ev. püspök
- Havassy Bálint róm. kat. plébános
Presbiteri ülések száma: 4
Közgyűlések száma: 1
Egyházmegyei presbiteri üléseken és a közgyűléseken részt vettünk.
Gyülekezeti újságunk 4-szer jelent meg, alkalmanként 500-500 példányban. (az utolsó 3 számot ingyenesen készítette el Füzi József, köszönet érte)
Honlapunk folyamatosan frissítve.
LMK: 10 alkalom (ebből az egyik Vadosfán volt)
Énekkari próbák: 16
Énekkari szolgálatok: 5 (Vadosfa – konfirmáció,
tanévzáró, ádventi gyertyagyújtások)
Hittan: farádi lelkésznő végzi 5 csoportban.
Hittanosok létszáma: 30 fő
Konfirmációi előkészítő: 26 alkalom
Anyagi helyzet (kerekítve):
Nyitó pénzkészlet: 11,5 mFt
Záró pénzkészlet: 8,6 mFt
Bevételek:
Egyházfenntartás: 3,3 mFt
Perselypénzek:
1,2 mFt
Adományok:
480 eFt
Céladományok:
Rábcakapi táborra: 20.050,- Ft
Árvízkárosultaknak: 105.520,- Ft
Theológiának: 43 eFt
Offertóriumok: 170.810,- Ft
Hol, mi változott:
Vadosfa - templom:

Orgonapályázat: 1,8 millió Ft-t nyertünk az Országos Egyház orgonapályázatán, amely önrészét – 1 millió Ft – alapítványunk vállalta át. A
teljes felújítás 2014 szeptember végére készül
el.
- LEADER pályázat: 8 millió Ft-t nyertünk.
- EMMI pályázat: 19 millió Ft-t nyertünk.
Ez utóbbi két pályázat támogatásával befejezhető a
templom teljes felújítása.
Vadosfa – káplánszoba
- Pályázat beadása megtörtént a külső felújításra, az eredményt várjuk.

-

Gyóró – imaház
- Imaterem belső padozata felújítva, melyhez
500.000 Ft egyházmegyei támogatást kaptunk.
Az imaterem belső terét átrendeztük.
- Új kandalló vásárlása történt meg.
Kisfalud – templom
- Templom előtti bokrok kivágásra kerültek, melyek miatt a torony vizesedett.
- Bejárathoz új korlát került felszerelésre.
- Kerti bejáróhoz kerítés készült.
- Új keresztelő kút készült. A bejárat fölé elhelyezésre került a magyar zászló. A falra felkerült egy faragott Luther-rózsa – Molnár István
mihályi testvérünk adományaként.
Magyarkeresztúr – templom
- Templom új bejárati ajtaja elkészült, melyhez
500.000 Ft egyházmegyei támogatást kaptunk.
- Oltárlábak borítást kaptak, eltüntetve a vastartókat.
- A térdeplő új kárpitot kapott.
Mihályi – templom
- Teljes felújítás elkészült.
- Keresztelőkút készült.
- A templom előtti tér rendezése megtörtént, a
régiek helyére új tujákat ültettünk, új járda s
egy hirdetőtábla készült.
- Az esti díszkivilágítás elkészült.
- Kántor helyének kialakítása megtörtént, valamint egy új dobogó is készült.
Mihályi – lakás
- Tetőfelújítás
Zsebeháza – templom
- Belső faljavítás, meszelés megtörtént önerőből.
Személyi változások:
- Kántorok: Garab Judit befejezte szolgálatát,
melyet időhiányában nem tud tovább vállalni.
- Templomtakarítás: Vadosfán Dan Andrásné
vette át Szalai Csabáéktól.
Köszönjük mindegyikőjük eddigi szolgálatát.
Szinte csak címszavakban és számokban a 2013-s
év történései.
A mellékelt táblázatban látható az alkalmakon
részt vevők, és az úrvacsorázók száma (a / jel
után). Sajnos kevesen élnek a lehetőséggel. A kis
számokhoz annyi apró megjegyzés: minden létszámadatban a kántor és a lelkész is benne
van!!!
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Minden kétnapos ünnepen mind a 7(!) helyen
van istentiszteleti alkalom, úrvacsoraosztással.
Sajnos a létszámok sok esetben az érdektelenséget
tükrözik. Ne feledjük: „Jézus ma még vár, de úgy
alkonyul már. Nőnek az árnyak s ím későre jár.”
(Ev. Énekeskönyv 449,1)
Öröm volt, hogy hosszú idő után újra volt
gyülekezeti kirándulás, és tervezzük a következő
évben is.
A vadosfai centenáriumra alakult énekkar az
ünnepség után is kifejezte szándékát, hogy szeretné folytatni a szolgálatot. Több közös gyülekezeti
alkalmon szolgáltak már.
Két testvérünk részt vett Sopronban a gyülekezeti munkatársképzőn.
Öröm volt a mihályi hálaadó alkalom, amely
az összefogást, az élni akarást tükrözi. Jelentős
támogatást kaptunk az Országos Egyháztól is. De
ne csak az épület, hanem a gyülekezet is épüljön!
Köszönöm Hanvay Enikő farádi lelkésznőnek,
hogy végzi a hitoktatás szolgálatát.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, amit folyamatosan tapasztalok. A tisztségviselőknek és a
tisztséget nem viselőknek egyaránt, hogy szívükön
viselik gyülekezetünk ügyét. Azoknak, akik biztosítják, hogy minden meglegyen ahhoz, hogy a szolgálat végezhető legyen. Köszönet a tisztaságért, az
odafigyelésért. A kántori, a gondnoki, a pénztárosi
szolgálatért. S külön köszönöm, hogy egyre több
jelzés érkezik, kik azok, akik betegek, vagy kór-

házban vannak, hogy megkereshessem őket. Hálásak vagyunk Horváth Gábornak, aki már hosszú
évek óta gondoskodik vasárnapi ebédünkről. S külön köszönöm elnöktársamnak, Sümeghy Péter felügyelő testvéremnek azt a sok-sok munkát, amely
nélkül a felújítások legnagyobb része nem történhetett volna meg.
Kérem, hogy mindenki a maga módján vegyen részt a gyülekezet életében. A háttérben
imádsággal éppúgy, mint a mindennapokban jelenlétével. Jöjjenek, és hívogassanak másokat is alkalmainkra. Addig, amíg lehet. „Irgalmas Jézusunk,
járj velünk, kérünk! Áldj, vezess, oltalmazz, győzelmet adj! Támad az ellenség, nélküled végünk,
Ám a te hű kezed el sose hagy. Így szívünk se fél,
Távol fénylik a cél, S ránk örök országod hajnala
kél.” (EÉ 449,4)
2007 óta – egy év megszakítással – nincs a
gyülekezetnek helyben lakó lelkésze. Imádkozzanak a folyamatos szolgálatért, s remélhetőleg előbb
vagy utóbb lesz, aki szívesen beáll a gyülekezeti
munkába, vállalva a nem kis létszámú és nem kis
területű gyülekezet pásztorolását.
Istennek legyen hála minden eddig elvégzett
feladatért, az elért eredményekért, s bocsássa meg
mulasztásainkat. Adjon erőt, hogy végezhessük továbbra is munkánkat itt, ezen a helyen, ebben a
közösségben – embertársaink javára, és az Ő dicsőségére.
(Mihácsi Lajos h. lelkész)

Az istentiszteleteken részt vevők száma 2013-ban
DÁTUM

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

jan..
jan..
jan..
jan..
jan..
jan..

1.
6.
13.
20.
25.
26.

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

jan.. 27.
febr.. 3.
febr.. 10.
febr.. 17.
febr.. 24.
márc.. 3.
márc.. 10.
márc.. 17.
márc.. 24.
márc.. 29.
márc.. 31.
ápr.. 1.
ápr.. 7.
ápr.. 14.
ápr.. 21.
ápr.. 28.
máj.. 5.
máj.. 9.
máj.. 12.

nap

ÜNNEP

Gyóró

k
v
v
v
p
szo

Újév
Vízkereszt
Vízkereszt ü.u.1.
Vízkereszt ü.u.u.
Ökumenikus imahét
Ökumenikus imahét

9/2

v
v
v
v
v
v
v
v
v
p
v
h
v
v
v
v
v
cs
v

Hetvened
Hatvanad
Ötvened
Böjt 1.
Böjt 2.
Böjt 3.
Böjt 4.
Böjt 5.
Böjt 6. - Virágvas.
Nagypéntek
Húsvét
Húsvét 2.
Húsvét ü.u.1.
Húsvét ü.u.2.
Húsvét ü.u.3.
Húsvét ü.u.4.
Húsvét ü.u.5.
Mennybemenetel ü.
Húsvét ü.u.6.

7

Kisfalud

24

Magyarkeresztúr

16
8

Mihályi

23
22
21

PoVadostyond
fa

12/9

6/5
9

7

9

Zsebeháza

9

53

14
21

13

29
24

16

13
19

15
14

33

35
(r.kat.)
26
25
21
26
33+
23
22
24
24

10
6
10

9
9
6

5

11
67/46

47/28

13/7

40/18

22*/13
30
8

9/8
14/9

25+
10

47+

30

16

30
29
31+
30
30
25

6/3
9
7

15
13

8
14
12+
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DÁTUM

nap

2013. máj.. 19.
2013. máj.. 20.
2013. máj.. 26.

v
h
v

2013. jún.. 2.
2013. jún.. 9.

v
v

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

jún.. 16.
jún.. 23.
jún.. 30.
júl.. 7.
júl.. 14.
júl.. 21.
júl.. 28.
aug.. 4.
aug.. 11.

v
v
v
v
v
v
v
v
v

2013. aug.. 18.
2013. aug.. 20.

v
k

2013. aug.. 25.
2013. szept.. 1.

v
v

2013.
2013.
2013.
2013.

szept..
szept..
szept..
szept..

v
v
v
v

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

okt.. 6.
okt.. 13.
okt.. 20.
okt.. 27.
okt.. 31.
nov.. 1.

8.
15.
22.
29.

v
v
v
v
cs
p

2013. nov.. 3.
2013. nov.. 10.
2013. nov.. 17.

v
v
v

2013. nov.. 24.

v

2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.
2013.

v
v
v
v
k
sz
cs
v
k

dec..
dec..
dec..
dec..
dec..
dec..
dec..
dec..
dec..

1.
8.
15.
22.
24.
25.
26.
29.
31.

ÜNNEP

Pünkösd
Pünkösd 2.
Szentháromság ü. - konfirmáció
Szentháromság ü.u.1.
Szentháromság ü.u.2. tanévzáró
Szentháromság ü.u.3.
Szentháromság ü.u.4.
Szentháromság ü.u.5.
Szentháromság ü.u.6.
Szentháromság ü.u.7.
Szentháromság ü.u.8.
Szentháromság ü.u.9.
Szentháromság ü.u.10.
Szentháromság ü.u.11. hálaadó
Szentháromság ü.u.12.
Emlékezés az 1751-s
vadosfai eseményekre
Szentháromság ü.u.13.
Szentháromság ü.u.14. tanévnyitó
Szentháromság ü.u.15.
Szentháromság ü.u.16.
Szentháromság ü.u.17.
Szentháromság ü.u.18. hősök napja
Szentháromság ü.u.19.
Szentháromság ü.u.20.
Szentháromság ü.u.21.
Szentháromság ü.u.22.
Reformáció ü.
Mindenszentek - temetői
megeml.
Szentháromság ü.u.23.
Szentháromság ü.u. - Ítélet
Szentháromság ü.u. - Reménység
Szentháromság ü.u. - Örök
élet
Ádvent 1.
Ádvent 2.
Ádvent 3.
Ádvent 4.
Karácsony szenteste
Karácsony
Karácsony 2.
Karácsony ü.u.
Óév

Gyóró

Kisfalud

43/20

Magyarkeresztúr
16+/13

Mihályi

PoVadostyond
fa

43/22

16/12

11/9
11/8

10

21

41+
6

15
14

25

12/12

27
47+
27
24
28
26+
24
28/19
135
33+

33+/18
70/40
10

28

22

Zsebeháza

10

50
6
10
10
13

10

11
11/10

12/9
50

9/7

27/15

21
42

18
7

21

32
12

16
9

13
26+

32

25
30
25

33
24
39*
26

15+/8
10+

9

31
6
15*
12

5
56/44

15

14

20

25

36+

11

35
34

10

14
16

30

45
26
39*

9

31

8

31
40*
20
34
30+

27
15+

18
9

6

15

9
11
11

10
233

74/40

21/15

32/23

20/16

16/10
15/12

33/20

16/11

20/11

16/9
13/11

Magyarázat: Ahol két szám van, ott a "/" jel utáni szám az úrvacsorázók
száma
* - az istentiszteleten keresztelő is volt
+ az istentiszteleten temetésről való megemlékezés volt
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Gyülekezeti munkaterv – 2014.
Az év igéje: „De nekem olyan jó Isten közelsége.” (Zs 73,28a)
1. „Jöjj le hozzánk, jer közénk, Jézus, élet szent
igéje! Gyújtsd meg Lelkednek tüzét, Hadd lobogjon lánggal égve! Élő igéd bátorítson, Jelenléted boldogítson!
2. Jól tudod te, Jézusunk, Ide miért gyülekeztünk: Ha tehozzád nem jutunk, Szomjan pusztul árva lelkünk; Szent igédnek hallgatása, Kegyelmednek kútforrása.

3. Áraszd ránk a tiszta hit Áldását, hogy azt keressük: Szent kereszted titkait Mind mélyebben
ismerhessük; Világítsd meg értelmünket, Hogy
belássuk vétkeinket!
4. Add szívünkbe tüzedet, Hogy megtérve rád tekintsünk! Vonj magadhoz közelebb, Hogy te
légy a legfőbb kincsünk! Kössed egybe szívünk,
lelkünk, Hogy tenéked együtt zengjünk!” (EÉ
284)

Istentiszteleti alkalmaink – a megszokott rend szerint – kerülnek megtartásra ebben az évben is (ld.
honlapon).
Konfirmációra hat fiatal készül. Az ünnepi istentiszteletre – amely május 25-én lesz – várjuk gyülekezetünk minden tagját.
Hittanosainkat Hanvay Enikő farádi lelkésznő tanítja.

gi programot. Az úti cél meghatározása ezután kerül kitűzésre.

-

-

-

jan. 12. – Hálaadó istentisztelet Kisfaludon, a
keresztelőkút megáldása (Gabnai Sándor esperes); a többi istentiszteleten is ő szolgált
jan. 24. – Mihályi, ev. templom- ökumenikus
imaheti alkalom
jan. 25. – Kisfalud, róm.kat. templom - ökumenikus imaheti alkalom
febr. 2. – Sopron, gyülekezeti munkatársképző
- ünnepélyes kibocsátás
febr. 8. – Sopron – egyházmegyei presbiteri
ülés
febr. 15. – Kisfalud – presbiteri ülés
márc. 2. – Kisfalud – egy evangélikus oktatási
intézmény kórusa szerepel az istentiszteleten
(elmarad!)
márc. 16. – Mihályi, Népfőiskola ünnepélyes
megnyitása
márc. 21-22 – Révfülöp – egyházközségi elnökségek találkozója
márc. 30. – Kisfalud, egyházközségi közgyűlés
ápr. 5. – Ágfalva – egyházmegyei közgyűlés
máj. 25. – Vadosfa – konfirmáció
máj. 31. – Győr – egyházkerületi missziói nap
jún. 15. – Vadosfa – élő adásban rádiós istentisztelet közvetítése a Kossuth rádión
júl. 23-27 – Szélrózsa ifjúsági találkozó - Soltvadkerten
aug. 26-28 – Szarvas – országos munkaév kezdő konferencia
szept. 6. – Szilsárkány – egyházmegyei közgyűlés
szept. 13. – a tavalyra tervezett, de elmaradt
Presbiterek 2. Országos Találkozója (???)
dec. 6. – Sopron – egyházmegyei közgyűlés

2014-ben Vadosfáról is szól a Déli Harangszó a
Kossuth rádióban. A hangfelvétel febr. 5-én történt.
A Kossuth rádióban a Déli Krónika előtt febr. 24-én
hallható.
Felújítások:
- Vadosfa: a templom teljes külső felújítása remélhetőleg ebben az évben befejeződik – mintegy 27 millió Ft áll e célra rendelkezésre pályázati támogatásból. Az orgona teljes felújítása –
szintén pályázati és Alapítványi támogatással –
szeptember végére befejeződik.
- Vadosfa: a káplánszoba külső felújítása az önkormányzati épületrésszel egyidőben, önerőből
valósul meg.
- Potyond: a templom ablakait az év folyamán kicseréljük, valamint a belső rész festés-mázolása
is sorra kerül (egyházmegyei támogatásra van
ígéretünk).
- Magyarkeresztúr: 2016-ban lesz 50 éves a
templomunk. Jó lenne, ha sikerülne e szép évfordulóra felújítani.
Szeretettel kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni adójuk kétszer 1 %-áról.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai
száma: 0035.
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08.
Kérjük, ne feledkezzenek meg egyházfenntartási
járulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésének zökkenőmentességét biztosítani tudjuk.
Ennek ajánlott legkisebb összege 2014-től
6.000 Ft/fő/év. Természetesen mindenki anyagi
lehetősége szerint támogathatja – adományokkal is
– gyülekezetünk életét. Köszönjük mindenki hozzájárulását.
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk sajtókiadványait.
Az útmutatók, a kalendáriumok és az egyházmegyei falinaptárak az idén is keresettek voltak.

Felbátorodva a 2013-s gyülekezeti kirándulás sikerén, ez évben is szeretnénk folytatni ezt a közössé-9-

2013-tól újra megrendelhető a „Dunántúli Harangszó”, amely negyedévente jelenik meg. Több,
mint 30 előfizetőnk van már a gyülekezetben.
Az „Evangélikus Élet” hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasárnapról vasárnapra megtalálható.

A gyülekezetünket is érintő programokat folyamatosan feltesszük a honlapra.
Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban vegyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és képessége szerint. Minden dolgos
kézre és minden imádkozó lélekre szükségünk van.
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, S mindenkinek szüksége van Isten örömhírére.
énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv. Lu- A választói névjegyzék pontosítása megtörtént.
ther-rózsa kitűző – is kapható, vagy megrendelhe- Megtekinthető istentiszteletek alkalmával.
tő.
Bogyoszló (szórvány) 3
Kötelező offertóriumaink (gyűjtéseink) ebben az
Himod (szórvány)
2
évben a következőképpen alakulnak:
Páli (szórvány)
2
Gyóró
28
- Templomépítési:január 12.
Kisfalud
131
- Egyházmegyei: március 9.
Magyarkeresztúr
95
- Szórvány:
április 13.
Mihályi
223
- Ifjúsági:
május 4.
Potyond
36
- Missziói:
június 1.
Vadosfa
40
- Gyógykezeltetési
június 9.
Zsebeháza
72
- GAS
június 22.
Összes választó (fő):632
- Nyugdíjas
június 29.
- Iskolatámogatási:
szeptember 7.
Adja Isten, hogy egy év elteltével – hálát adva –
- Bibliaterjesztési:október 26.
minél több tervünk megvalósulásáról adhassunk
majd számot.
Gyülekezeti munkatervünknek része természetesen Urunk adjon erőt, hitet és bölcsességet a mindena többi egyházmegyei, kerületi ill. országos prog- napok feladataihoz.
ram is. Hívogatunk azokra is, úgy is, hogy közzé
(Mihácsi Lajos helyettes lelkész)
tesszük az alkalmakat – templomi hirdetésekben ill.
hirdetőtábláinkon – időpontjukkal együtt.

Változások az istentiszteleti rendben
Dátum

Nap

márc. 30.

V

máj.. 25.

V

jún.. 1.

V

Offer- Ünnep
tórium
Böjt 4.v.
KÖZGYŰLÉS
Húsvét ü.u. 5.
KONFIRMÁCIÓ
x
Húsvét ü.u. 6.

Vadosfa
-

Gyóró

Kisfalud

Magyarkeresztúr

09.45

10.00
úrv.
10.00

Mihályi

Potyond

Zsebeháza

-

11.00

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
Mihályi:
59500186-11095608
Gyóró:
59500186-11096609
Potyond:
59500186-11095615
Kisfalud:
59500186-11096582
Zsebeháza: 59500186-11096599
Magyarkeresztúr: 59500186-11095952
Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül
szánják az összeget. A közleményben adják meg az összeg célját!
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 2014.02.25.
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