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Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók 

A „Gyülekezeti hírmondó” (régebbi számai is) gyülekezetünk honlapján is elolvasható. 

Minden testvérünknek áldott Karácsonyt és Újévet kívánunk! 
„Ő (Jézus) pedig a következőképpen válaszolt: „Egy ember nagy vacsorát ké-
szített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, 
hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. 
De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek.  
Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy meg-
nézzem. Kérlek, ments ki engem! 
A másik azt mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, 

ments ki engem! 
Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek.”  
Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagu-
dott, és ezt mondta szolgájának: Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, 
és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. 
A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van 

hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj el az utakra és a kerítések-
hez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mon-

dom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat.” (Lk. 14,16-24) 
 
Kedves Testvérek! 
 

Újra itt az ádvent – Isten csodálatos lehetősége min-

den ember számára! „Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy 
még nincsen végünk!” – hangzik egyik énekünkben. Igen, 
még mindig van egy kis időnk, hogy megváltozzunk, hogy 
változtassunk életünk útjának rossz irányán. Hogy a rossz 
célkoordináták miatt nehogy elvesszünk, és el ne vétsük az 
irányt. Hiszen elég csak egy pici torzulás, egy rövid kitérő, 
és nem oda érkezünk, ahova pedig annyira szeretnénk. 

Jézus hív és vár minket is ebben az újra induló ádventi 
csendben. Mint a példázatbeli király is, aki oly nagy öröm-

mel készül a vendégei, a meghívottak fogadására. Szívét-
lelkét kiteszi, teljes erőbedobással készíti a vacsorát, és hi-
ába! 

Pedig mindenkihez eljutott már sokkal korábban is a 

hívás! És akkor örömmel el is fogadták azt. Csak időközben 
mindenkinél közbe jött valami. Valami, ami fontosabbnak, 
akkor halaszthatatlannak tűnik. 

Igen testvéreim, nagyon is mai, nagyon is igaz ez a 
példázat. Bizony, magunkra ismerhetünk a meghívottak va-
lamelyikében mi is! Micsoda öröm volt egykor családunknak 
a keresztelésünk alkalma! Szülők és keresztszülők mindent 

megígértek! Mindent vállaltak! S az idők múlásával az ígé-
ret szép lassan feledésbe merült. „Igen, akarom, hogy e 
gyermek a szent keresztségben részesüljön és ezáltal Isten 
egyházának tagja legyen. Igen, vállalom, hogy az egyház 

segítségével mindent megteszek azért, hogy hívő keresz-
tyénné legyen!” – hangzott. Talán őszintén, komolyan. 
Csak az idő múlásával feledésbe merült. 

Még esetleg valaki szívén viselte a családban, hogy a 
konfirmáció se maradjon el! De nagyon sokszor ez inkább 
már csak az embereknek szólt! Sokan mondhatják el, hogy 

meg vannak keresztelve, s azt is, hogy konfirmálkodtak! De 

vajon megerősítés volt-e az, a krisztuskapcsolatuk szem-
pontjából? Azonban sokszor már nem szorosabbra fűzte a 
Krisztussal való kapcsolatukat, hanem a szabadságot jelen-
tette számukra. Szabadságot a kötöttségektől, szabadságot 
Krisztustól. Szabadságot a templomtól, egyháztól, … Pedig 
olyan nincs, hogy sehova sem tartozunk! 

Vasárnaponként, ünnepnapokon falvainkban is min-

denütt szólnak a harangok, de már alig hallják meg. A csu-
kott ablak, a számítógép zümmögése, vagy a zene elnyom-

ja. A harangszót, a hívást éppúgy, mint a lelkiismeretet. 
Főzni kell, takarítani kell, vendégeket várunk vagy vendég-
ségbe megyünk – hiszen hétközben nem volt rá idő. Még a 
semmittevés is megnyugtat, a heti hajtás után. A heti fá-

radtság, a tanulás, a hajtás, a sok utazás okozta fáradtság 
ellen mintha a monitor villogása, vagy a semmittevés adna 
megnyugvást! Pedig hangzik Jézus szava: „Jöjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok ter-
helve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 

Igen, mindnyájan hordozunk terheket. Mindnyájan el-
fáradunk a küzdelmekben. De ne feledjük a célt! Ne feled-

jük a meghívást!  
Ne feledjük azt a lehetőséget, amit Urunk kínál szá-

munkra. Ő még hív és vár. Még van hely asztalánál. Az 
örökkévalóságban. Csak el ne szalasszuk! Nehogy akiket 

meghívott – köztük minket is – lemaradjunk. „Jézus ma 
még vár, de úgy alkonyul már. Nőnek az árnyak s ím késő-
re jár.” (EÉ449,1)  

 Testvérek! Ádvent erre is figyelmeztet! Urunk jön! 
Hozzád is, testvérem! Nehogy készületlenül találjon, és 
ezért nehogy örökre elvessz! Ámen. (M.L.)   

mailto:vadosfa@lutheran.hu
http://vadosfa.lutheran.hu/
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Beszámoló a hálaadó istentiszteletről 
Vadosfa - 2014. szeptember 21. 

 

Megjelent az Evangélikus Élet 2014. szept. 28-i számában 

Ez egy szent hely 
                            

Hálaadó istentisztele-

tet tartottak szeptem-
ber 21-én a Győr-
Moson-Sopron megyei 
Vadosfán, a kívül-belül 
megújult „rábaközi 
evangélikus katedrá-

lis”-ként is ismert 

templomban. A hívek, 
az egyházközség és a 

kormány összefogásával a centenárium utáni második évre 
sikeresen befejeződhetett a teljeskörű felújítás. A megje-
lentek az ünnepség keretében nemcsak a dolgos közel-
múltra emlékeztek, de felelevenítették azokat az evangéli-

kus hagyományokat és küzdelmeket is, melyek mind hoz-
zájárultak ahhoz, hogy Isten igéjét ma már a Dunántúlon 
több száz evangélikus templomban lehessen hallani.  

 A Nyugati (Dunántúli) Evangéli-
kus Egyházkerület püspöke, 
Szemerei János igehirdetésében 
kiemelte, hogy: „Az emlékezés is 

Isten ajándéka, hogy gyökereink-

re ránézve átfogóbb képet nyer-
hessünk önmagunkról, a saját je-
lenünkről. A történelmi távlatokra 
tekintve levonhatjuk a tanulságo-
kat, s a rosszat a jótól megkülön-

böztetve kitekinthetünk a jövőnk-
re - felfedezve mindebben Isten 
jóságát. Mert nem elfelejthető a 
közel ötszáz éves evangélikus tör-
ténelem Magyarországon, mely 

leginkább ellenszélben folyt, és sokáig büntetéssel járt, ha 
valaki evangélikusnak vallotta magát. Száz éven keresztül, 

1681 és 1781 között Sopron megyében csak két templom 
fogadhatta a híveket, a keresztelésért is külön küzdeni kel-
lett. Vadosfa történetében is korlátozott vallásgyakorlat 

volt, de eleink nem adták fel!!  - oly fontos volt nekik, 
hogy hallgathassák az evangéliumot.  

Mára már megszűnt az ellenszél, 
de az evangéliumot továbbra is 

meg kell becsülnünk” - hálát adva 
Istennek, hogy elődeinkhez ké-
pest, (akik még a kommunizmus 
ideje alatt is képesek voltak a 
templomépítésre, mint a 
magyarkeresztúriak 1966-ban) – 

mi már viszonylag nyugodt me-
derben tevékenykedhetünk. Ezál-
tal azonban felelősségünk nem 
csökkent. Szüntelenül imádkozunk 

azért, hogy Isten megtartson 
bennünket kegyelmében, hogy 
neki tetszően elvégezhessük fel-

adatainkat, miközben dicsőítjük őt.  
„Isten nem szorul rá a mi köszönetünkre, hanem mi. Mint 
ahogyan a tíz leprás meggyógyításának történetéből is lát-
szik, hogy csak egy ment vissza közülük, hogy köszönetet 

mondjon Jézusnak, de ez az egy kapta meg a legnagyobb 

ajándékot! Isten azokat is táplál-
ja, akik nem hívek – de akik fel-
ismerik őt, ráébrednek jelenlété-
re, azoknak az élete csoda. Mert 
Isten nem hagyja őket magukra, 
s a legnehezebb időkben is velük 

van – erre jó példa a vadosfai 

egyházközség története is. Csak 
így maradhatott meg az evangéli-
kus közösség, hogy Isten a kezé-
ben tart minket, s megújulásunk-
hoz is ő ad erőt”.  
A hálaadó istentisztelet utáni köz-

gyűlésen kivetített fényképekkel 
és a felújítás kronológiáját bemu-
tatva megismerkedhettünk a vadosfai templom renoválá-
sának munkájával. Dr. Fedor Tibor az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánk főosztályvezetője köszöntőjében ismertet-
te a kormány részéről az egyházi közösségeket támogató 
célkitűzéseket. A környékbeli származású Széles Sándor 

megyei kormánymegbízott pedig felelevenítette, amikor 

kisgyermekként nagyapja többször is megemlítette neki „A 
vadosfai templomot”.  
Az ősök által őrzött kincs öröklődik tovább. 
„Ez egy szent hely” – mondja a szeretetvendégség során a 
magyarkeresztúri Major Dénesné Emma a vadosfai temp-

lomhoz fűződő kapcsolatáról -, „itt kereszteltek, itt konfir-
máltam, itt volt az esküvőm, családunk apraja, nagyja 
evangélikus”. A nyolcvankét éves gyórói Göcsei Antalné 
pedig arról mesél, hogy ők a barátnőjével, az Irénkével 
„igenjótemplombajárók” voltak már mindig is. „A férjem is 
„igenjótemplombajáró” – teszi hozzá -, csak ő a katolikus 
templomba jár. De hát egy a mi Istenünk, Jézus Krisztus-

hoz imádkozunk”. Németh Erzsébet arról mesél, hogy a 
nagyapja még gyalogosan zarándokolva tette meg az utat 
Magyarkeresztúrról Vadosfára, s egyetlen istentiszteletről 

sem maradt el. A vadosfai Szalai Csabától megtudom, 
hogy soha nem hiányozna az istentiszteletről, mert: 
„Olyan pici a falu (hatvanlelkes), hogy ha egy ember is hi-
ányozna közülünk, az már nagyon meglátszik”. A szeretet-

vendégségre a finomabbnál finomabb süteményeket a 
vadosfai egyházközséghez tartozó hat falu asszonyai közö-
sen készítették. 
Elvegyülve az ünneplők között még fülembe csengenek a 
hálaadó istentiszteletet követő orgonakoncert hangjai. Dr. 
Finta Gergely orgonaművész, egyházzenész szólaltatta 

meg a felújított orgonát, bemutatva annak fényes, ünne-
pélyes hangzását.  
Búcsúzóul még egyszer feltekintek a templomtoronyra, és 
ismételten biztosan érzem, hogy köszön(t)ésünk: „Erős 

vár a mi Istenünk” élő valóság, Jézus Krisztus eljött kö-
zénk és munkálkodik értünk. Átölel minket gondoskodó 
szeretetével. Az egybegyűltekre nézve hallom a hangot: 

„mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagy-
tok”.  

(Büky Anna) 
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Beszámoló a felújításról 
elhangzott az ünnepi közgyűlésen 

 
Az első nagy lépés a 
templom tetőzetének fel-
újítása volt. A gyülekezet 
apraja és nagyja összefo-

gott, hogy ez a lépés 
megtörténhessen. Ez a 
sikeresen elvégzett mun-
ka adta a megerősítését a 
reményeinknek. Tervez-
hetünk bátran. 
Ha valaki belép a vadosfai 

gyülekezet honlapjára, a 
következőket olvashatja: 

„ … Legnagyobb tervünket 
azonban már régóta szö-
vögetjük. A gyülekezet 
már 2003-ban összeállí-
tott 1,5 millió forintért 

egy állami pályázati 
anyagot pontos kiviteli 

tervekkel a vadosfai templom felújítására. 2003-ban a 
SAPHARD pályázatot forráshiányra való hivatkozással el-
utasították. Reménységünk, hogy lehetősége lesz majd a 
gyülekezetnek pályázat útján – az előre összeállított 

anyaggal – a vadosfai templomot 100 éves fennállására 
felújítani. …” 
Mindezek a sorok már jó néhány évvel ezelőtt íródtak. És 

örömmel mondhatjuk, hogy ha nem is a 100 éves évfordu-
lóra, de az álom megvalósult. Kívül-belül megújult e gyö-
nyörű templom. Messziről hirdeti, hogy van miért hálát 
adnunk! 

Bár az első pályázati próbálkozás – forráshiány miatt – el-
utasítást kapott, de az elkészített terv az egyszeri nagy lé-
pés megtétele helyett a további kisebb-nagyobb lépéseket 
segítette. Az lett az alapdokumentum, amelyhez mindig 
hozzányúlhattunk, amelyet mindig elővettünk, s folyama-
tosan aktualizáltunk. Nem a nulláról kellett indulnunk, ha-
nem volt mihez hozzányúlnunk. 

Igaz, a templomépítés 100 éves évfordulóját tűztük ki cé-
lul, de „míg az ember tervez, addig az Isten végez”.  
Közben egy nyertes LEADER pályázat segítségével elkez-
dődött a külső felújítás. Falszigetelés, bejárati lépcső, 

mozgássérültek számára rámpa készült. A 8,5 millió Ft-s 
keret azonban ezzel kimerült. 

2012 tavaszán, a gyülekezeti költségvetés-készítés idő-
szakában a presbitérium egyhangúlag határozta el, hogy 
legalább a templombelsőt rendbe kell tenni az évfordulóra.  
Gyűjtést indítottunk, s a Dr. Kiss Jenő által megfogalma-
zott felhívás nyomán minden elképzelést felülmúló adako-
zás indult meg. 
Tudtuk, hogy a belső tér festéséhez az állványozás rop-

pant költséges lenne. Ezért néhányan elhatározták gyüle-
kezetünkből, hogy a festést guruló állvánnyal oldják meg. 
De ehhez teljesen szét kellett szedni a padokat, hogy a gu-
ruló állványnak helye legyen. Mérnöki precizitással történt 
meg az összes pad szétbontása, amelyet utána ugyanúgy 

a helyére téve visszaszereltek. Ehhez minden apró darabot 
pontosan be kellett számozni. Így minden ugyanoda, s 

ugyanúgy került vissza. Fényképek tanúskodnak ennek a 
rendkívüli feladatnak a folyamatáról és a megtörténtéről. 
2012. november 10-én megtarthattuk a centenáriumi ün-
nepségünket, immár megújult belső térrel. A gyűjtés min-
den várakozást felülmúlt! Végösszege meghaladta a 4,8 
millió Ft-ot! 

Folyamatosan kerestük a forrásokat, és az adakozás sem 
állt meg.  
2013 során a Darányi Ignác program keretén belül 8 millió 
Ft-t, majd hamarosan az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által kiírt EÖR-ös jelű pályázaton 19 millió Ft-t nyertünk. 
Ezek már belátható közelségbe hozták a felújítás befejezé-
sét. Igaz, nem a teljes kért összeget kaptuk meg, de még 
több saját forrás által sikerült befejezni a tervezett munká-
latokat. 
Közben a MEE által kiírt orgonapályázaton is indultunk, 
ahol szintén siker koronázta beadott pályázatunkat. Az 1,8 

millió Ft-s támogatáshoz az önrészt – mintegy 1 millió Ft-t 
a gyülekezeti Alapítvány biztosította. Alapítványunk már 

korábban is jelentős támogatást nyújtott a felújítási mun-
kák során. 
Öröm volt látni az utolsó simításokat is, amikor gyülekeze-
tünk lelkes tagjai nekiálltak tisztítani az ablakokat! Minden, 
ami csak lehetett, ünnepi díszben ragyog! 

Ma, 2014. szeptember 21-én elmondhatjuk – az álmok 
megvalósultak. Bármilyen irányból is közelítjük Vadosfát, 
már messziről szembe tűnik az égbe nyúló torony. Messzi-
ről hirdeti az életet, az élni akarást. 
Gyülekezetünk már sokszor megmutatta az elmúlt idők-
ben, hogy élni akar. A II. világháborút követő időszakban, 

a legnehezebb időkben is templomot épített – Magyarke-
resztúron 1966-ban - és Kisfaludon. Mihályiban és Zsebe-
házán, s Potyondon is áll a templom. S egyik sincs sorsára 

hagyva. 
Két éve Mihályiban adhattunk hálát azért, hogy teljes fel-
újítást végezhettünk. Most itt, Vadosfán ünnepelünk, mert 

„az Úr csodálatosan cselekedett.” Mai vasárnapunknak – 
az ünnepre szóló meghívón is olvasható – zsoltárverse 
szerint: „Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi 

jót tett veled!” (Zs 103,2) Igen, Övé a dicsőség. És kérjük 
szüntelen, hogy ne csak ilyen nagy ünnepen, hanem az év 
egyéb alkalmain is töltse meg ezeket a padokat az igére 
szomjazó testvérekkel. Ne csak a templomukhoz, hanem a 
templomuk Urához is ilyen hűséggel és szeretettel ragasz-

kodjanak. Ne belülről zárjuk be a templomajtót!  
Ezekben az ünnepi pillanatokban azonban előre is nézünk! 

Nem a tétlenség ideje vár ránk, hanem folytatni kell a 
munkát. Hiszen Magyarkeresztúron van az a következő 
templomunk, amely felújításra vár. Két év múlva lesz 50 
éves, és akkorra szeretnénk, ha az a templomunk is kívül-
belül megújulna. 
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A hálaadó istentiszteletről videó felvétel készült, 
amely megrendelhető gyülekezetünk elérhetőségein. 

Ára: 750,- Ft/2DVD,  
 díszdobozban 1500,- Ft/doboz. 

Az Evangélikus Élet ez 
évi, augusztusi ünnepi 

számában egy egész 
oldalas cikket írt Büki 
Anna testvérünk a 
gyülekezetünkről, s 
abban elhangzott a 

felhívás is. Már eddig 
is néhányan adakoz-
tak, s reméljük, nagy 
mértékben hozzájá-
rulnak a testvérek – 
helyben lakók és el-

származottak is – e 
nemes célhoz. 
A templomunkba be-

lépő vendégeink lát-
hattak egy tablót, raj-
ta néhány fényképpel. 
Mihályi egykor és ma, 

Vadosfa egykor és 
ma. A az események 
folytatásaként egy 

magában álló fénykép: Magyarkeresztúr a felújítás előtt. 
Mellette pedig egy üres hely, amit remélhetőleg két év 
múlva pótolhatunk. S amely majd azt mutatja, hogy 
eredményes volt a felhívás. 

Természetesen a gyűjtés mellett keressük az egyéb lehe-
tőségeket, pályázatokat is. Reméljük, talán újra lesz mi-
nisztériumi forrás is, amellyel kiegészíthetjük a jelenleg 
rendelkezésre álló forrásainkat. 

„A keresztény ember meggyőződésből segít – mondja Kiss 
Jenő professzor úr - ez számunkra kötelesség, a 

nemhívőknél pedig fontos a helyi hagyomány, a tradíció, 
és építészeti szempontból is nagyon fontos az érték meg-
őrzése. 
Erre a közös tudatra, erre a közös hagyományra alapozva 
tettük közzé a felhívást, és biztosak voltunk benne, hogy 
akikhez ez a hír eljut, azok jó néven veszik, és megnyitják 
nemcsak a szívüket, hanem a bukszájukat. A tiszta szívű 

ember Isten kegyelmével csodákra képes. A jézusi út való-
ság. A hit a világ legtermészetesebb dolga, nem elvont fi-
lozofálás, hanem az a tény, hogy Jézussal személyes kap-
csolatba kerülünk. Tetteink megmérettetnek. 
Mint ismeretes óriási sikerrel járt az eddigi gyűjtés. Az 

emberek jó szívvel adakoztak. Amíg Istennek terve van 
velünk, amíg szolgálatra alkalmasak vagyunk addig élünk”. 

Büki Anna testvérünk pedig így folytatja: „Kérem a testvé-
reket, folytassák ezt a jó hagyományt, mely a vadosfai 
egyházközség érdekében megindult, cselekedjünk és ün-
nepeljünk együtt!” 
Köszönjük Urunknak mindazt, amit már eddig megtehet-
tünk. Köszönjük az erőt, a biztatást, a hitet. S kérjük, 

hogy ezután is áldja meg fáradozásunkat. S adja meg azt, 

hogy az épületek mellett Isten áldása legyen a tenni kész 
testvéreken. 

Végül az utolsó szavak legyenek a köszönet szavai:  
 Rác Dénes lelkész úrnak – akinek szolgálati ideje alatt 

elkezdődött a tervezés  
 Ráskai Péter mérnök úrnak – aki elkészítette az első 

terveket és folyamatosan részt vett a megoldások kere-

sésében 
 Weöreös András műemléki felügyelő úrnak – aki segí-

tette tanácsaival a munkálatokat 
 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumnak – a 

két sikeres pályázat által nyújtott támogatásért 
 Emberi Erőforrások Minisztériumának – a sikeres pályá-

zat által nyújtott támogatásért 
 Pályázatíróknak – a sikeres pályázatírásért és az elszá-

molás lebonyolításáért 

 Hettyei Éptech Kft-nek - (és alvállalkozóiknak) a lelki-
ismeretes kivitelezésért 

 Németh  Gy.Géza úrnak – a folyamatos műszaki ellen-
őrzésért 

 Magyarországi Evangélikus Egyháznak – különösen is 
Kocsis István osztályvezető úrnak – a pályázatokkal 
kapcsolatos folyamatos segítségért s azért, hogy az 
előfinanszírozást lehetővé tették 

 A Soproni Egyházmegye és elnökségének támogató se-
gítségét 

 Egyházunk Zenei Bizottságának – akik támogatásra 

méltónak ítélték pályázatunkat 
 Dr. Wagner Szilárd lelkész, egyházzenész úrnak – aki 

lebonyolította az orgona-felújítással kapcsolatos pályá-
zati eljárást, és felügyelte a felújítás menetét 

 A Soproni Orgonaépítő Kkt munkatársainak, Szarka 
György és Szabó András uraknak – akik szakszerűen 

végezték el a teljes orgona-felújítást 
 Egyházközségünk Alapítványának – a munkálatok rend-

szeres támogatásáért 
 Mindazoknak, akik pénzzel, fizikai munkával, vagy so-

kan mindegyik módon támogatták / támogatják jelen-
leg is terveinket 

 Sokan voltak, akik részt vállaltak a feladatokban. Min-

dig volt segítség, aki akár egy telefonos jelzésre jött, 
szervezett és segítette irányította az aktuális mun-
kát,akiknek köszönettel tartozunk. 

 S végül, de nem utolsó sorban Szemerei János püspök 
úrnak, aki elvállalta 2012-ben a centenáriumi ünnepen, 

s mai ünnepünk igehirdetési szolgálatát is, valamint Dr. 
Finta Gergely orgonaművész úrnak, akinek hangver-

senyét izgatottan várjuk, és hamarosan meg is hallgat-
hatjuk. 

 Örülünk és hálásak vagyunk. De ne feledjük – ahogyan 
sok helyen látható e három betű: SDG (Soli Deo 
Gloria). Vagyis: Egyedül Istené a Dicsőség. És csak há-
lásak vagyunk, hogy ebben mi, a munkatársai lehet-

tünk! 

Köszönet 

Ezúton köszönjük meg mindent testvérünknek azt a 

sok-sok segítséget, amivel hozzájárultak a vadosfai 
templomunk felújításához. Köszönjük a hálaadó is-
tentisztelettel kapcsolatos segítségüket is – virá-
gok, vendéglátás, sütemény, takarítás, ablaktisztí-
tás, szervezés… 
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Eddig befolyt adomány: 922.000 Ft 

 

Keresztelőmedence szentelés Magyarkeresztúron 

2014. november 16.-án a vasárnapi istentiszteleten Gabnai 
Sándor esperes felszentelte a Vadosfai Evangélikus Egyházköz-
séghez tartozó Magyarkeresztúr templomának újonnan készült 
keresztelőmedencéjét.   

A kerámiát Ángyán Csilla (a képen középen) csornai fazekas né-
pi iparművész készítette szolgálatként.  Ünnepi beszédében 
Gabnai Sándor emlékeztetett arra, hogy a keresztség Istennel 

való kapcsolatunk első, a külvilág számára is látható megnyilvá-
nulása. Ünnepi és megrendítő pillanat ez, mely nemzedékről 
nemzedékre hagyományozódik tovább. A hitben való megmara-
dást segítheti a közösség, a személyes törekvés, de mindenkép-
pen Isten ajándéka. „Meg vagyok keresztelve” – mondta Luther, 

ezen kijelentő mondatával éreztetve a folytonosságban, az időt-

lenségben rejlő erőt. S ha el is csüggednénk, és ránk tör e vilá-
gi: „Nem is tudom, mi tévő legyek” – érzés, tudhatjuk, szívünk 
mélyén érezzük, hogy pártfogónk, közvetítőnk nem hagy minket 

magunkra.  

Jézus Krisztus szavára figyelve a rosszat jóvá alakítjuk, a halálból az életre térünk. A vele való közösségben bátran meg-
valljuk hitünket: „és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Máté 28, 19. 20.)   

(Büki Anna – megjelent az Evangélikus Élet 2014. nov. 23-i számában) 

Hitoktatás 
A hitoktatás ebben az évben is a megszokott rend szerint történik, amit Hanvay Enikő – farádi lelkésznő – végez. 

Konfirmáció 
2015-ben nem lesz konfirmáció, mivel csak két fiatal konfirmandus lenne. Ezért ők is 2016-ban konfirmálkodnak – akkor 
azonban reménység szerint 8-an. 

Felhívás 
Segíts Te is a templomfelújításban! 

Tízmillió forintot szeretnénk 
összegyűjteni a 

magyarkeresztúri templom 
mennyezeti burkolatának, a 
külső vakolat és a lépcső re-
noválására. Célunk, hogy a 

templom a felszentelésének 
ötvenedik évfordulóján 
(2016-ban) már régi–új pom-

pájában ragyoghasson. 
A magyarkeresztúri templom 
a vadosfai evangélikus egy-
házközséghez tartozik. Az 
egyházközség számláját a 
Rajka és Vidéke takarékszö-
vetkezet vezeti. 

Számlaszám: 59500186-
11095952 

A közleményben kérjük feltüntetni: Magyarkeresztúri 
templomfelújítás. 

Honlapunkon – http://vadosfa.lutheran.hu – folyamatosan 
figyelemmel kísérhetik a befolyt adományokat. 
Az adományozók részére felajánlok egy hétvégi nyaralást 
Zamárdiban, a vízparttól kétszáz méterre fekvő felújított 

apartmanban – melyet majd az adakozók között sorsolunk 
ki. 

Büky Anna (e-mail: annabuky@freemail.hu) 

 
Köszönjük az eddig befolyt adományokat, s várjuk a to-
vábbi támogatásokat is. 

 

Felújítások  
Magyarkeresztúr: 

- A templomban új keresztelőmedence készült.  

Potyond: 

- Egyházmegyei támogatással a templom régi ablakait 
új műanyag ablakokra cseréltük, valamint a teljes bel-

ső felújítás is – festés, mázolás – megtörtént. 

Vadosfa: 

- Elkészült a gyülekezeti ház külső felújítása. 

- A templomfelújítás elszámolása megtörtént. 

 

http://vadosfa.lutheran.hu/
mailto:annabuky@freemail.hu
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Evangélikus Kalendárium, Útmutató, Olvasmányos útmutató, valamint a „Dunántúli Ha-
rangszó” című, negyedévente megjelenő újság is megrendelhető. 
 

Karácsonyi alkalmainkra szeretettel hívogatunk 

 

Szenteste du. ½ 5-kor lesz Vadosfán istentisztelet. 

Karácsony mindkét napján a megszokott rend szerint lesznek alkalmaink, úrvacsoraosztással. 

Óév és Újév napján is a megszokott rend szerint lesznek alkalmaink, úrvacsoraosztással. 

 

Események 
- Aug. 31-én tanévnyitó istentisztelet volt Vadosfán. 

- Szept. 6-án Kisfaludon falunap volt. Az ökumenikus is-

tentiszteleten Havassy Bálint r.kat. plébános hirdette az 
igét. Ezt követően terményáldásra került sor. 

- Szept. 20-án Mihályiban volt falunap. A római katolikus 

templomban volt az ökumenikus istentisztelet, evangéli-
kus igehirdetéssel. 

- Szept. 21-én Vadosfán volt hálaadó istentisztelet a temp-

lomfelújítás befejezése alkalmából, melyet orgonahang-
verseny és szeretetvendégség követett. 

- Szept. 27-én Vadosfán volt Hősök napi istentisztelet. 

- Okt. 31-én Vadosfán volt reformációi istentisztelet. 

- Nov. 9-én Barcsik Zoltán V. évf. teológus szolgált Kisfa-
ludon, Mihályiban, Magyarkeresztúron és Zsebeházán, ő 

végezte az igehirdetés szolgálatát. 

- Nov. 16-án szentelte fel Magyarkeresztúron Gabnai Sán-
dor esperes az új keresztelőmedencét. 

 

Anyakönyvi hírek 
(A legutolsó körlevél óta) 

 

Helyreigazítás 
 

A keresztelési híreknél az előző körlevélben két elírás is történt, az adatok helyesen:  
Megkereszteltük  

- jún. 1-én Vadosfán Kálmán Zoltánt (Magyarkeresztúr), Kálmán Zoltán és Kovács Henrietta gyerme-

két, 

- júl. 13-án Magyarkeresztúron Horváth Richárdot, Horváth Imre és Balogh Tímea gyermekét.  
Az elírásért az érintettek szíves elnézését kérem. 

 

Megkereszteltük 

- szept. 6-án Kisfaludon Balázs Dénest, Balázs Ró-

bert és Káldi Andrea (Himod) gyermekét, 

- nov. 9-én Kisfaludon Szakály Rézit, Szakály Ákos 

és Dömötöri Bianka gyermekét. 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-

gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilye-

neké az Isten országa.” 

Megáldottuk 

- aug. 30-án Kisfaludon Kálmán Szilárd (Kisfalud) 

és Vados Melinda(Babót) házasságát. 

Isten áldása kísérje ifjú testvéreink közös éle-

tét, Urunk tartsa meg őket az egymás iránti 

szeretetben és hűségben. 

Elhunyt 

- szept. 26-án Kisfaludon Németh József (80 

éves).  

Eltemettük 

- aug. 21-én Mihályiban Németh Zoltánt (62 

éves), 

- aug. 22-én Mihályiban Molnár Istvánt (72 éves), 

- aug. 23-án Jobaházán Németh Ilona Kornéliát 

(84 éves). Búcsúztatása Kisfaludon volt. 

- szept. 12-én Mihályiban Horváth Sándort (73 

éves), 

- szept. 29-én Mihályiban Tömböly Jánost (84 

éves), 

- okt. 16-án Kisfaludon Bödecs Józsefné sz. Pirka 

Gizellát (82 éves), 

- okt. 22-én Gyóróban László György Károlyné 

sz. Németh Borbálát (r.kat, 65 éves), 

- okt. 25-én Potyondon Horváth Istvánné sz. Hor-

váth Zsuzsannát (63 éves). Ugyanakkor került el-

helyezésre a 3 évvel ezelőtt, 38 éves korában el-

hunyt ifj. Horváth István urnája is. 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 
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Tervezett istentiszteleti alkalmak 2015-ben 
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2015.  
jan.. 1. 

Cs    Újév 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

jan.. 4. V   1 Év első 09.45       11.00     

jan.. 6. K     Vízkereszt  - - - - - - - 

jan.. 11. V   2 Vízkereszt ü.u.1.     09.45 14.00 11.00   15.15 

jan.. 18. V   3 Vízkereszt ü.u.2. 09.45     15.15 11.00 14.00   

jan.. 25. V   4 Vízkereszt ü.u.u.   14.00 09.45   11.00     

febr.. 1. V   1 Hetvened 09.45       11.00     

febr.. 8. V   2 Hatvanad     09.45 14.00 11.00   15.15 

febr.. 15. V   3 Ötvened 09.45     15.15 11.00 14.00   

febr.. 22. V   4 Böjt 1.   14.00 09.45   11.00     

márc.. 1. V   1 Böjt 2. 09.45       11.00     

márc.. 8. V   2 Böjt 3.     09.45 14.00 11.00   15.15 

márc.. 15. V   3 Böjt 4. 09.45     15.15 11.00 14.00   

márc.. 22. V   4 Böjt 5.   14.00 09.45   11.00     

márc.. 29. V   5 Böjt 6. 09.45       11.00     

ápr.. 3. P     Nagypéntek 10.00 úrv. + 
teológusok 
passiójátéka 

            

ápr.. 5. V   1 Húsvét     09.30 úrv. 14.00 
úrv. 

11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

ápr.. 6. H     Húsvét 2. 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

ápr.. 12. V   2 Húsvét ü.u.1.     09.45 14.00 11.00   15.15 

ápr.. 19. V   3 Húsvét ü.u.2. 09.45     15.15 11.00 14.00   

ápr.. 26. V   4 Húsvét ü.u.3.   14.00 09.45   11.00     

máj.. 3. V   1 Húsvét ü.u.4. 09.45       11.00     

máj.. 10. V   2 Húsvét ü.u.5.     09.45 14.00 11.00   15.15 

máj.. 14. Cs    Mennybemenetel ü. 17.00             

máj.. 17. V   3 Húsvét ü.u.6. 09.45     15.15 11.00 14.00   

máj.. 24. V   4 Pünkösd     09.30 úrv. 14.00 
úrv. 

11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

máj.. 25. H     Pünkösd 2. 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

máj.. 31. V   5 Szenth.ü. 09.45       11.00     

jún.. 7. V   1 Tanévzáró  10.00             

jún.. 14. V   2 Szenth.ü.u.1.     09.45 14.00 11.00   15.15 

jún.. 21. V   3 Szenth.ü.u.2. 09.45     15.15 11.00 14.00   

jún.. 28. V   4 Szenth.ü.u.3.   14.00 09.45   11.00     

júl.. 5. V   1 Szenth.ü.u.4. 09.45       11.00     

júl.. 12. V   2 Szenth.ü.u.5.     09.45 14.00 11.00   15.15 

júl.. 19. V   3 Szenth.ü.u.6. 09.45     15.15 11.00 14.00   

júl.. 26. V   4 Szenth.ü.u.7.   14.00 úrv. 09.45   11.00     

aug.. 2. V   1 Szenth.ü.u.8. 09.45 úrv.       11.00 
úrv. 
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aug.. 9. V   2 Szenth.ü.u.9.     09.45 úrv. 14.00 
úrv. 

11.00   15.15 
úrv. 

aug.. 16. V   3 Szenth.ü.u.10. 09.45     15.15 11.00 14.00 úrv.   

aug.. 20. Cs    Emlékezés az 1571-s 
vadosfai esemé-
nyekre 

10.00             

aug.. 23. V   4 Szenth.ü.u.11.   14.00 09.45   11.00     

aug.. 30. V   5 Tanévnyitó 10.00             

szept.. 6. V   1 Szenth.ü.u.13. 09.45       11.00     

szept.. 13. V   2 Szenth.ü.u.14.     09.45 14.00 11.00   15.15 

szept.. 20. V   3 Szenth.ü.u.15. 09.45     15.15 11.00 14.00   

szept.. 27. V   4 Hősök napja 10.00              

okt.. 4. V   1 Szenth.ü.u.17. 09.45       11.00     

okt.. 11. V   2 Szenth.ü.u.18.     09.45 14.00 11.00   15.15 

okt.. 18. V   3 Szenth.ü.u.19. 09.45     15.15 11.00 14.00   

okt.. 25. V   4 Szenth.ü.u.20.   14.00 09.45   11.00     

okt.. 31. Szo   Reformáció 10.00 úrv.             

nov.. 1. V   1 Megemlékezések a 
temetőkben  

15.45 14.00 14.45 17.00 15.15 17.30 ev. 
templom 

16.30 

nov.. 8. V   2 Szenth.ü.u.u.e.e.     09.45 14.00 11.00   15.15 

nov.. 15. V   3 Szenth.ü.u.u.e. 09.45     15.15 11.00 14.00   

nov.. 22. V   4 Szenth.ü.u.u.   14.00 09.45   11.00     

nov.. 29. V   5 Ádvent 1. 09.45       11.00     

dec.. 6. V   1 Ádvent 2. 09.45       11.00     

dec.. 13. V   2 Ádvent 3.     09.45 14.00 11.00   15.15 

dec.. 20. V   3 Ádvent 4. 09.45     15.15 11.00 14.00   

dec.. 24. Cs    Szenteste 17.00             

dec.. 25. P     Karácsony     09.30 úrv. 14.00 
úrv. 

11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

dec.. 26. Szo   Karácsony 2. 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

dec.. 27. V   4 Karácsony ü.u.   - -   -     

dec.. 31. Cs    Óév     09.30 úrv. 14.00 
úrv. 

11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

jan.. 1. P     Újév 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

2016.  
jan.. 3. 

V   1  Év első -       -     

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 2014.12.03. 

 


