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M e g h í v ó 
 

A Vadosfai Evangélikus Egyházközség szeretettel meghívja a  

vadosfai evangélikus templomban  

(9346 Vadosfa, Rákóczi tér) 

2015. április 26.-án, vasárnap du. 2 órakor kezdődő  

jótékonysági orgonakoncertre. 

 

Előadók: Tar Zita és Tüzes Marcell Sámuel orgonaművészek. 

A belépés díjtalan. 

Adományokat a magyarkeresztúri evangélikus templomunk felújítására  

köszönettel elfogadunk. 

Adományok a következő bankszámlára fizethetők:  

59500186-11095952 (Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet).  
A közleményben kérjük feltüntetni: „Magyarkeresztúri templom felújítására” 

2015/1 Böjt 
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 

 

Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves testvérünknek! 

Meghívó 
 

A Vadosfai Evangélikus Egyházközség 2015. március 29-én Mihályiban, a 11 órakor kezdődő istentisztelet követően  
egyházközségi közgyűlést tart (aznap Vadosfán nem tartunk istentiszteletet!).  

Az istentiszteletre és a közgyűlésre egyházközségünk minden tagját szeretettel hívjuk és várjuk. 
Napirendi pont: A „Gyülekezeti hírmondó” mostani számában található lelkészi jelentés és munkaterv megtárgyalása 

és elfogadása, valamint a 2014. évi zárszámadás sarokszámainak és a 2015. év költségvetésének ismertetése. 

 

A közgyűlést rövid presbiteri ülés követi, amely feladata az új egyházmegyei felügyelőre leadni szavazata-

inkat. Jelölt: Gosztola Szabolcs, aki az egyházmegye jelenlegi másodfelügyelője.

  

Gyűjtésünk eddigi eredménye 

1.226.000 Ft 
 

M e g h í v ó 
A Vadosfai Evangélikus Egyházközség szeretettel meghívja a vadosfai evangélikus templomban  

(9346 Vadosfa, Rákóczi tér) 

2015. április 3.-án, nagypénteken de. 10 órakor kezdődő úrvacsorai istentiszteletre, amelyen az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem hallgatóinak passióelőadására is sor kerül. 

 
További alkalmak még a közelünkben: 
március 28.  szombat:  18.00: Nemeskér – templom 
április 1. szerda:  18.00: Farád – templom  

április 2.  nagycsütörtök:  15.30: Szilsárkány – templom     18.00: Rábaszentandrás – templom (úrv.)  

 

mailto:vadosfa@lutheran.hu
http://vadosfa.lutheran.hu/
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„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” 

(Jn 15,13) 
 

Egy tizenéves fiú rákos volt, és több hetet töltött a kórházban, ahol sugárkezelésnek és 
kemoterápiának vetették alá. Közben kihullott a haja. Amikor hazafelé tartott a kórházból, 
aggódott – nem a rák miatt, hanem a szégyenérzet miatt, hogy kopaszon kell visszamen-
nie az iskolába. Azt már korábban elhatározta, hogy nem fog parókát viselni, vagy sapkát 
hordani. 
Amikor hazaért, bement az ajtón és felkapcsolta a villanyt. Legnagyobb meglepetésére 
szinte az egész osztály várta, és barátságosan üdvözölték: 

- Isten hozott! – kiáltották. 
A fiú körülnézett, és alig akart hinni a szemének! Barátai mindnyájan kopaszra nyiratkoz-
tak! 
 
Kedves Testvérek! 
 

Nem szeretnénk-e mindannyian azt, hogy olyan barátaink legyenek, akik törődnek velünk, 
és olyan érző szívűek és elkötelezettek irántunk, hogy a hajukat is feláldoznák értünk, ha 

ezáltal érzékeltetik, hogy szeretnek és elfogadnak minket? A mai anyagias, önző, csak 
önmagukra figyelő és önmagukat a legfontosabbnak tartó emberek világában bizony na-

gyon nehéz ilyen barátokra lelni. 
Amikor keresztyénekké leszünk, akkor szerető és segítőkész emberek családjába kerülünk be – az egyházba, Krisztus 
testébe. A Szentírás is arra tanít minket – „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben ré-

szesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”  (1Kor 
12,26-27) Vagyis: Egyház vagyunk, egy közösség, egy család – igazi közösség! 
Amikor így cselekszünk, tesszük egymásért, amit Jézus maga tett értünk. Ő annyira szeretett minket, hogy sokkal többet 
tett annál, hogy csak leborotválta volna a fejét. A keresztre ment értünk. Meghalt, hogy mi élhessünk. Meghalt és feltá-
madt. Hogy vele mi is élhessünk, győzelméből mi is részesülhessünk. Igen, Isten „Úgy szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” (Jn 3,16) 
„Én élek, és ti is élni fogtok!” – mondja. S ez az örömhír, az evangélium a mi sorsunk! Mert mi tudjuk, hogy ez hús-

vét üzenete, és legnagyobb öröme. Legyen áldott a húsvéti ünneplésünk – az élet igazi ünnepe! (Mihácsi Lajos h. lelkész) 

Kirándulás – Pannonhalmára, Zircre és Bakonybélbe 
2015. május 9-én, szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Pannonhalma-Zirc-Bakonybél útvonalon. Az 50 fős au-
tóbusz minden helyére már van jelentkező. De aki még szeretne eljönni, kérem, jelezze a gondnokoknál, hogy az 
esetleges visszamondás esetén értesíthessük, vagy az utazást egyénileg megoldva lehet csatlakozni a prog-
ramhoz (Kérem, minden jelentkező adja meg elérhetőségét – e-mail, telefon… - hogy a részletekről időben 
értesíthessük.) 

Az előzetes program: Pannonhalmán vezetéssel megtekintjük a bencés főapátságot, Zircen a templomot, a könyvtárt és 
a rendtörténeti kiállítást, majd az arborétumot. Bakonybélben megnézzük a rendházat, és a környéken is körülnézünk. 

Események 
2014 

- Dec. 6-án ádventi gyertyagyújtás Mihályiban. 

- Dec. 6-án ádventi gyertyagyújtás Kisfaludon. 

- Dec. 20-án ádventi gyertyagyújtás Vadosfán. 

 

- Dec. 21-én ádventi gyertyagyújtás Gyóróban. 
2015 

- Jan. 23-án Kisfaludon az evangélikus, és 24-én Mihályiban 

a róm. katolikus templomban ökumenikus imaheti alkalom 
 

2 x 1% 
Kérjük, ne feledkezzen meg adója 2 x 1 %-áról rendelkezni – még akkor sem, ha az adójóváírások miatt esetleg nincs 
adófizetési kötelezettsége. A felajánlások szétosztásakor ugyanis figyelembe veszik a rendelkezők számát is! 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035; az Alapítványunk adószáma: 18539192-1-08 

Anyakönyvi hírek 
(A legutolsó körlevél óta) 

Megkereszteltük 

- 2015. március 15-én Magyarkeresztúron Tóth Ka-

rolinát, Tóth Károly Béla és Tóthné Nagy Lívia 

gyermekét. 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-

gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilye-

neké az Isten országa.” 

Eltemettük 

- 2014. dec. 17-én Mihályiban Balázs Györgyné 

sz. Kovács Ilonát (83 éves), 

- 2015. febr. 26-án Kisfaludon  Molnár Kálmánné 

sz. Bödecs Ilonát (92 éves). 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 
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Az alábbi jelentések elhangzottak és kerültek elfogadásra a 2015. március 6-án Mihályiban tartott 
presbiteri ülésen. 

 
Lelkészi jelentés a 2014. évről 

 

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 bátorít-

son, Jelenléted boldogítson! 

2. Jól tudod te, Jézusunk, Ide miért gyülekeztünk: Ha tehozzád nem jutunk, Szomjan pusztul árva lelkünk; Szent igédnek hallgatá-

sa, Kegyelmednek kútforrása. 

 
Ez az ige és ez az ének kísérte a mögöttünk hagyott évet! 
Új évet kezdve – de visszatekintve a mögöttünk hagyottra – kérdezzük meg önmagunktól: tényleg jó volt az Isten közelsége? Éltem minden lehe-
tőséggel, vágytam-e a közelségét, amely megjelent megszólító igéjében, az érezhető és átélhető szentségeiben? Felelje meg mindenki csend-
ben, és énekeljük fenti énekünket újra és újra. Mert valóban, nélküle szomjan pusztulunk. Nélküle elveszünk!  
De Isten még mindig ad lehetőséget, alkalmat, hogy hozzá térhessünk. Hogy megtapasztalhassuk éltető közelségét. 

 
Statisztika: 
 Istentiszteleti alkalmak száma: 188  
  Összes résztvevők száma: 4518  
 Úrvacsorai alkalmak száma: 37  
  Úrvacsorázók száma: 569  
 Betegúrvacsorai alkalom: 2  
  Úrvacsorázók száma: 5  
Elmaradt istentiszteleti alkalom: - 
Keresztelés: 9  (2 leány, 7 fiú)  
Konfirmáció: 6  fiatal 
Esketés: 6  
Temetés: 17 (9 nő, 8 férfi) 
Látogatás: 13 (ebből kórházi 7) 
Ökumenikus alkalmak: 
 Ökumenikus imahét – 2 
Munkatársképző tanfolyamot végzett (Sopronban volt a tanfolyam és a 
kibocsátás): Burus Vendelné és Bálint Kálmán  
 
Egyéb alkalmak: 

- Falunap:  (Kisfalud, Mihályi) 

- Rádiós istentisztelet 

- Mihályiban – népfőiskolai alkalmon - zászlómegáldás 

- Egyéb ünnepi alkalmak:  
1. Vadosfa – templomfelújítás hálaadás + orgona-

hangverseny (Dr. Finta Gergely) 
2. Kisfalud – új keresztelőmedence szentelés 
3. Gyóró – új szószékszentelés 
4. M.keresztúr – új keresztelőmedence szentelés 
5. Zsebeháza – felújított községi harangláb megáldá-

sa 

- Ádventi gyertyagyújtás: 4 (Gyóró, Mihályi, Kisfalud, Vadosfa) 

- Szupplikáció: 4 helyen 
Vendégszolgálatokat végeztek: 

- Gabnai Sándor ev. esperes 

- Barcsik Zoltán V. évf. teológus 

- 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 pél-
dányban. (ebben az évben minden számot ingyenesen készítette el 
Füzi József, köszönet érte) 
Honlapunk folyamatosan frissítve. 
LMK: 10 alkalom  
Énekkari próbák: 7  
Énekkari szolgálatok: 1 (Molnár István temetésén) 
Reformáció előtt levetítettük Mihályiban a Luther c. filmet. A következő 
évben is próbálunk hasonló alkalmakat szervezni. 
 
Hittan: farádi lelkésznő végzi 6 csoportban.  
Hittanosok létszáma: 23 fő 
Konfirmációi előkészítő (2014-ben): 18 alkalom 
 
Anyagi helyzet dec. 31-én (kerekítve): 
 Nyitó pénzkészlet:     8.640 eFt 
 Záró pénzkészlet:   11.713 eFt 
 
Bevételek: 

Egyházfenntartás:   3.785 eFt 
Perselypénzek:       1.044 eFt 
Adományok:               307 eFt 

Céladományok: 
Magyarkeresztúri templomra:   1.110 eFt 

 Lelkészképzésre:                           65 eFt 
 
Offertóriumok: 161 eFt 

 
Hol, mi változott - szinte csak címszavakban és számokban a 2014-s év történései. 
 
2014-ben Vadosfáról is szólt a Déli Harangszó a Kossuth rádióban. A hangfelvétel febr. 5-én történt. A Kossuth rádióban a Déli Krónika előtt febr. 
24-én és márc. 1-én volt hallható. 
 
Felújítások: 

- Vadosfa:  a templom teljes felújítása befejeződött – mintegy 40 millió Ft-s költséggel, egyházi, állami pályázati és Alapítványi tá-
mogatásból, valamint jelentős önerővel. Az orgona teljes felújítása – szintén pályázati és Alapítványi támogatással – el-
készült. 

-  a káplánszoba külső felújítása az önkormányzati épületrésszel egy időben, önerőből valósult meg. 
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- Potyond:  a templom ablakait az év folyamán kicseréltük, valamint a belső rész festés-mázolása is sorra került (egyházmegyei 
támogatással). 

- Gyóró: az imaházban szószék készült. 

- Kisfalud:  a templomban keresztelőmedence készült. 

- Magyarkeresztúr: a templomban keresztelőmedence készült. 
 
Vadosfán a felújítások pályázati pénzének elszámolása is megtörtént. Az Országos Egyház részére az előfinanszírozáshoz kapott  kölcsönt vissza-
fizettük. A gyülekezeti terembe 30 db széket vettünk át az ágfalvi gyülekezettől jelképes áron. 
 
Az Alapítványunk sikeres pályázatának köszönhetően a vadosfai templomunkba új, korszerű erősítőrendszer került. Valamint új laptop, nyomtató 
és projektor is segíti működésünket. 
 
A mellékelt táblázatban látható az alkalmainkon részt vevők, és az úrvacsorázók száma (a / jel után). Sajnos kevesen élnek a lehetőséggel. A kis 
számokhoz még annyi apró megjegyzés: minden létszámadatban a kántor és a lelkész is benne van!!!   
 
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) 
 
A gyülekezeti kirándulás most 1 napos volt, a Dunakanyar – Visegrád és Esztergom – nevezetességeit kerestük fel. 
 
Köszönöm Hanvay Enikő farádi lelkésznőnek, hogy végzi a hitoktatás szolgálatát. 
 
Köszönöm Kovács Gyula testvérünknek és feleségének Mihályiban, hogy hosszú éveken keresztül végezték a templom rendben tartását, takarítá-
sát, díszítését. Megértve, hogy tovább – egészségi okokból – nem tudják folytatni.  
Köszönöm kántoraink szolgálatát, hogy soha nem hallgatott el az énekkíséret. 
 
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 tisztasá-
gért, az odafigyelésért. A kántori, a gondnoki, a pénztárosi szolgálatért. S külön köszönöm, hogy egyre több jelzés érkezik, kik azok, akik betegek, 
vagy kórházban vannak, hogy megkereshessem őket. Hálásak vagyunk Horváth Gábornak, aki már hosszú évek óta gondoskodik vasárnapi ebé-
dünkről. 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) 

 
Imádkozzanak a folyamatos szolgálatért minden munkaágban.  
 
Ha tudnak betegekről, vagy olyanokról, akik szívesen vennék a látogatást, - akár otthon, akár kórházban vagy szanatóriumban – kérem, jelezzék. 
Szívesen elviszem az úrvacsorát is a betegekhez, vagy a kimozdulni nem tudókhoz, ha kérik. 

 
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. 

 
 

 
A választói névjegyzék pontosítása megtörtént. Megtekinthető istentiszteletek alkalmával. 
 

Bogyoszló (szórvány)     1 
Himod (szórvány)     0 
Páli (szórvány)     0 
Gyóró   31 
Kisfalud 132 
Magyarkeresztúr   84 

Mihályi 222 
Potyond   34 
Vadosfa   44 
Zsebeháza   66 

Összes választó (fő):          614 

 
Hálát adunk Urunknak mindazért, amit megtehettünk, és bocsánatát kérjük mulasztásainkért.  
Urunk adjon erőt, hitet és bölcsességet a mindennapok feladataihoz. 
 
Erős vár a mi Istenünk! 

Mihácsi Lajos  
helyettes lelkész
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Az istentiszteleteken részt vevők száma 2014-ben 
DÁTUM ÜNNEP Gyóró Kisfalud Magyarkeresztúr Mihályi Potyond Vadosfa Zsebeháza 

2014. jan.. 1. Újév 9/0 
   

11/9 12/6 
 

2014. jan.. 5. Év első v. 
   

26 
 

8 
 

2014. jan.. 6. Vízkereszt 
       

2014. jan.. 12. Vízkereszt ü.u.1. 
 

581 24 35 
  

10 

2014. jan.. 19. Vízkereszt ü.u.2. 
  

16 16 11 11 
 

2014. jan.. 24. 
Ökumenikus imahét (ev. 
templom)    

57 
   

2014. jan.. 25. 
Ökumenikus imahét 
(róm.kat. templom)  

42 
     

2014. jan.. 26. Vízkereszt ü.u.3. 8 19 
 

25 
   

2014. febr.. 2. Vízkereszt ü.u.4. 
   

17 
 

7 
 

2014. febr.. 9. Vízkereszt ü.u.u. 
 

29 13 25 
  

16 + 

2014. febr.. 16. Hetvend v. 
  

11 23 9 9 
 

2014. febr.. 23. Hatvanad v. 10 22 
 

33 * 
   

2014. márc.. 2. Ötvened v. 
   

31 
 

10 
 

2014. márc.. 9. Böjt 1. 
 

24 13 19 
  

10 

2014. márc.. 16. Böjt 2. 
  

15 402 13 4 
 

2014. márc.. 23. Böjt 3. 7 27 
 

21 
   

2014. márc.. 30. Böjt 4. 
 

39 
     

2014. ápr.. 6. Böjt 5. 
   

33 
 

10 
 

2014. ápr.. 13. Böjt 6. 
 

31 16 24 
  

9 

2014. ápr.. 18. Nagypéntek 
     

61/40 
 

2014. ápr.. 20. Húsvét 
 

78/35 * 9/6 40/21 
  

7/5 

2014. ápr.. 21. Húsvét 25/20 * 
   

16/10 9/6 
 

2014. ápr.. 27. Húsvét ü.u.1. 7 21 
 

22 
   

2014. máj.. 4. Húsvét ü.u.2. 
   

19 
 

9 
 

2014. máj.. 11. Húsvét ü.u.3. 
 

22 12 33 
  

8 

2014. máj.. 18. Húsvét ü.u.4. 
  

17 23 10 22 * 
 

2014. máj.. 25. Húsvét ü.u.5. 
     

120 
 

2014. máj.. 29. Mennybemenetel ü. 
     

31 
 

2014. jún.. 1. Húsvét ü.u.6. 
   

28 
 

32 ** 
 

2014. jún.. 8. Pünkösd 
 

54/26 + 18/15 17/18 
  

14/12 

2014. jún.. 9. Pünkösd 2. ? 
   

? ? 
 

2014. jún.. 15. Szenth.ü. 
     

1305 

 
2014. jún.. 22. Szenth.ü.u.1. 6 26 

 
25 

   
2014. jún.. 29. Szenth.ü.u.2. 

   
25 

 
9 * 

 
2014. júl.. 6. Szenth.ü.u.3. 

   
23 

 
9 

 
2014. júl.. 13. Szenth.ü.u.4. 

 
27 38 * 24 

  
9 + 

2014. júl.. 20. Szenth.ü.u.5. 
  

12 23 9 9 
 

2014. júl.. 27. Szenth.ü.u.6. 21 ++ 30 
 

15 
   

2014. aug.. 3. Szenth.ü.u.7. 
   

32/15 
 

7/6 
 

2014. aug.. 10. Szenth.ü.u.8. 
 

31/16 32 + 28 
  

7/5 

2014. aug.. 17. Szenth.ü.u.9. 
  

12/11 21 27/10 + 12 
 

2014. aug.. 20. Szt.István ü. 
     

45 
 

2014. aug.. 24. Szenth.ü.u.10. 8/6 33 + 
 

44 + 
   

2014. aug.. 31. Szenth.ü.u.11. 
     

28 
 

2014. szept.. 7. Szenth.ü.u.12. 
       

2014. szept.. 14. Szenth.ü.u.13. 
  

11 41 + 
 

21 7 

2014. szept.. 21. Szenth.ü.u.14. 
     

300 
 

2014. szept.. 28. Szenth.ü.u.15. 
     

35 
 

2014. okt.. 5. Szenth.ü.u.16. 
   

39 + 
 

5 
 

2014. okt.. 12. Szenth.ü.u.17. 
 

90 + 15 27 
  

7 

2014. okt.. 19. Szenth.ü.u.18. 
  

17 22 8 8 
 

2014. okt.. 26. Szenth.ü.u.19. 13 45 + 
 

28 
   

2014. okt.. 31. Reformáció ü. 
     

49/42 
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DÁTUM ÜNNEP Gyóró Kisfalud Magyarkeresztúr Mihályi Potyond Vadosfa Zsebeháza 

2014. nov.. 1. 
Mindenszentek (temetői 
megemlékezések) 

17 25 25 40 9 23 24 

2014. nov.. 2. Szenth.ü.u.20. 
   

26 
 

5 
 

2014. nov.. 9. Szenth.ü.u.u.e.e.  
 

45 *3 143 283 
  

93 

2014. nov.. 16. Szenth.ü.u.u.e. 
  

284 22 10 6 
 

2014. nov.. 23. Szenth.ü.u.u. 10 17 
 

19 
   

2014. nov.. 30. Ádvent 1. 
   

26 
 

7 
 

2014. dec.. 7. Ádvent 2. 
   

20 
 

7 
 

2014. dec.. 14. Ádvent 3. 
 

25 11 24 
  

10 

2014. dec.. 21. Ádvent 4. 
  

12 36 + 10 + 4 
 

2014. dec.. 24. Karácsony szenteste  
     

211 
 

2014. dec.. 25. Karácsony 
 

74/33 13/11 40/29 
  

14/8 

2014. dec.. 26. Karácsony 19/13 
   

14/12 14/12 
 

2014. dec.. 31. Óév 
 

24/18 17/15 22/14 
  

7/4 

 
 

Magyarázat:  Ahol két szám van, ott a "/" jel utáni az úrvacsorázók száma 

  * - az istentiszteleten keresztelő(k) is volt(ak)  

  

+ az istentiszteleten temetésről való megemlékezés(ek) volt(ak)  
egyéb megjegyzés 
M1- új keresztelőmedence megáldása 
M2 – megemlékezés Zsirai Miklósról (a mihályi Népfőiskola szervezésében) 
M3 – teológus szupplikáció 
M4- új keresztelőmedence megáldása 
M5- rádiós istentisztelet 
 

Gyülekezeti munkaterv a 2015-s évre 
 

Az év igéje: „Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7) 
 

Egy csodálatos Scholz László ének cseng egybe az év igéjével (EÉ 474): 
 

1. Úgy fogadd be a testvért, Mint Krisztus tégedet! Más minden embertársad, Ám egy testvér veled. Te is gyarló vagy, mégis Szemé lyed 
vállalod; Gőggel mások szívébe Ne olts hát bánatot! 

2. Ne tépd el azt a láncot, Mely sokkal egybefűz, Ki önmagában kíván Meglenni - álmot űz. Nézd, Krisztus úgy, amint vagy, Megszán és 
átölel. Ne irtózz emberektől, Hozzájuk lépj közel! 

3. 3. Légy tűrő, megbocsátó, Ha ér, ha szúr tövis! Az Úr szájából hallod: "Még hetvenhétszer is!" Tedd, szóld az igazságot, De mindig sze-
líden, Hangozzék szeretetből A nem és az igen!  

4. Nincs, ami megújíthat Se mást, se tégedet, Csak a Krisztusból tűző, Forró, hű szeretet. Mindennap erre vágyik, Ki épp utadba jött. 
Testvér, mint Krisztus téged, Te úgy fogadd be őt! 

 
Befogadás! Elfogadás! Kevésbé ismert, még kevésbé gyakorolt fogalmak. Elidegenedő, egymástól elforduló, egymáson gátlástalanul átgázoló vi-
lágunkban ez az egy lehetőség, hogy keresztyének lehessünk és maradjunk. Hiszen nélküle semminek sincs értelme.  
Ő példát mutatott és adott. Ahogyan lehajolt a legkisebbhez, az elesetthez, a bűn mélységében vergődőhöz. Neki joga lett volna ítéletet tartani, 
mégsem tette. Éppen ezért nekünk nincs jogunk másokat megítélni. Vizsgáljuk meg magunkat, és keressük a hozzá vezető utat. Hogy tudjunk 
azonosulni vele. S tudjunk ilyen szemmel tekinteni embertársainkra és ölelésre kitárt karral feléjük fordulni. Hogy tudjuk befogadni egymást való-
ban úgy, ahogyan Krisztus is befogadott minket – Isten dicsőségére. Mert „Nincs, ami megújíthat Se mást, se tégedet, Csak a Krisztusból tűző, 
Forró, hű szeretet. Mindennap erre vágyik, Ki épp utadba jött. Testvér, mint Krisztus téged, Te úgy fogadd be őt!” 
Így, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a dallamokkal induljunk az előttünk álló esztendőben.  
 
Kötelező offertóriumaink (gyűjtéseink) ebben az évben a következőképpen alakulnak: 
 
2015.I.11. Templomépítések és renoválások támogatására szolgáló offertórium (Vízkereszt utáni 1.) 
2015.II.22.  Egyházmegyei offertórium (Böjt 1. vasárnap) 
2015.III.29.  Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló offertórium (Virágvasárnap) 
2015.IV.19.  Ifjúsági munkát támogató offertórium (Húsvét utáni 2. vasárnap) 
2015.V.17.  Misszió céljára szolgáló offertórium (Húsvét utáni 6. vasárnap) 
2015.VI.14.  Gyógykezeltetési offertórium (Szenth.ü.u. 2. vasárnap) 
2015.IX.6. Iskoláink támogatására szolgáló offertórium (Szeptember első) 
2015.X.25.  Biblia terjesztését szolgáló offertórium (Október utolsó).  

 
Előttünk álló feladatok: 
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Egyházmegyei felügyelőválasztás lesz az év elején (Dr. Gimesi Szabolcs eddigi felügyelő betöltötte 70. életévét, és egyházi törvényeink szerint 
ezzel megbízatása megszűnik). Jelölést kapott Gosztola Szabolcs eddigi másodfelügyelő, valamint Hubert Pál és Dr. Kormány Katalin. 
 
Lelki alkalmak 

- tervezett istentiszteleti alkalmaink a mellékletben találhatók 

- januárban ökumenikus imaheti alkalmak lesznek Mihályiban és Kisfaludon. 

- nagyhéten a Hittudományi Egyetem csapata passiókörútra indul egyházmegyénkben. Vadosfán, nagypénteken de. 10 órakor tartják passió-
előadásukat. Az az alkalom úrvacsorai alkalom is lesz. (Aki szeretne, de nem tud részt venni, annak is lesz lehetősége megnézni, mivel a kör-
nyező gyülekezetben is lesz előadás, különféle időpontokban.) 

- augusztusban – immár évek óta – mindenütt lesz úrvacsoraosztás. 

- szeptember végén – hagyományteremtő céllal – orgonahangversenyt szeretnénk tartani a vadosfai megújult orgonán (évente legalább egy-
szer!) – költsége bruttó 40eFt + útiköltség. Az előzetes egyeztetések már megtörténtek. Várhatóan Németh Csaba fogja megszólaltatni orgo-
nánkat. 

- reformáció ünnepén (talán vendégigehirdető?) 

- tanévnyitó / tanévzáró alkalmainkon szeretnénk, ha iskolás fiataljaink nagyobb számmal vennének részt. 

- falunapi alkalmainkon ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ez évben Kisfaludon a róm. katolikus, Mihályiban pedig az ev. templomban lesz. 

- aug. 20-án Vadosfán tartjuk emlékező istentiszteletünket. 

- temetői istentiszteleteink a megszokott rend szerint lesznek nov. 1-én. 

- szeretnénk a filmvetítési alkalmainkat folytatni 
 

Építkezés 

- szeretnénk befejezni a vadosfai káplánszoba felújítását, hogy kívül és belül is felújítva, méltó legyen istentiszteletek tartására. 

- szeretnénk felújítani a magyarkeresztúri templomunkat. Ezért 2014 decemberében pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumához (az Egyházkerület is támogatta a pályázat benyújtását!). A meghirdetett gyűjtés már eddig is szép eredményt hozott, amit termé-
szetesen folytatunk. Egyházmegyénktől is van ígéret anyagi támogatásra. Szeretnénk programokat szervezni, amelyek bevétele is a felújítást 
támogatja (pl. felolvasó est, jótékonysági hangverseny, …). Ezt Büky Anna testvérünk vállalta fel. 

- Zsebeházán esőcsatornát szeretnénk készíteni imaházunkra, amihez GAS segítséget kértünk. 
 
Gazdálkodás, ügyvitel 

- ez évtől új alapokra kerül a gyülekezet pénzügyi elszámolása. Az Országos Egyház által egységesítésre került a már sok évtizede használt és 
elavult költségvetés ill. zárszámadás formája. Cél többek között, hogy a pályázati elszámolások állami előírások által is elvárt követelmények-
nek megfeleljen. 

- jó lenne a leltárak pontosítását is elvégezni mindenütt az év folyamán 
 
Egyéb 

- Az egyházközség anyakönyvei – a MEE által – digitalizálásra kerülnek 

- Alapítványunk a kuratórium januári döntése alapján – támogatja a káplánszoba felújítását (500.000 Ft), a kirándulást (150.000 Ft) és a szep-
temberi orgonahangversenyt (50.000 Ft) 

- Mihályiban várjuk olyan testvér(ek) jelentkezését, aki(k) elvállalná(k) a templom rendben tartását. Ezt jelenleg Bálint Kálmán gondnok és fele-
sége vállalta – átmeneti időre. 

 
Honlapunkat folyamatosan frissítjük, ahol istentiszteleti alkalmaink is megtalálhatók. Kérjük, segítsék megfelelő tartalommal feltölteni! 
 
Gyülekezetünk kiadványa, a „Gyülekezeti hírmondó” IX. évfolyamába lép. Ez évben is szeretnénk legalább 3 alkalommal megjelentetni (böjt, nyár, 
ádvent), beszámolva a fontosabb eseményekről. Köszönjük Füzi Józsefnek, hogy már egy ideje ingyenesen készíti el lapunk kinyomtatását! 
 
Gyülekezeti kirándulást ez évben is szeretnénk megrendezni. A terv: Pannonhalma és Zirc. Reméljük, sokan tartanak velünk. 
 
Ebben az évben nem lesz konfirmáció, mivel csak két fiatal lenne. Ezért jövő évre halasztottuk. Akkor várhatóan 8-9-en lesznek. 
 
Sajnos 2015-re nem készült egyházmegyei falinaptár, pedig gyülekezetünk volt az egyik legnagyobb megrendelő (évente több, mint 100 példány 
fogyott). Jó lenne saját erőből megvalósítani 2016-ra! Pintér András segítségét kérjük ehhez. 
 
Gyülekezeten kívüli alkalmakon is szeretnénk, ha minél nagyobb létszámú csapat képviselné egyházközségünket. Ilyen alkalmak: 

- febr. 17-én kezdődik az V. Országos Presbiterképző Tanfolyam Révfülöpön (eddig már 3-an végezték el a gyülekezetből!) Várjuk újabb test-
vérek jelentkezését (Dobos Zoltánné kezdte el). 

- febr. 20-21 – gyülekezeti elnökségek konferenciája 

- márc. 27-ápr. 3-ig teológus passió 

- ápr. 18. – egyházmegyei közgyűlés – az új egyházmegyei felügyelő beiktatása (???) – Az egyházmegyei jelölő/választási bizottság mind a 
mai napig nem indította el a választási folyamatot! 

- máj. 16. – egyházmegyei missziói nap - Beled 

- gyülekezeti munkatárs képző / utóképző 

- szept. 19. - presbiterek II. országos találkozója (valószínű Bp.-n) 

- szept. 26. – Egyházkerületi artikuláris nap Nemescsóban (ezen a napon nálunk nem lesznek istentiszteletek, oda várjuk a testvéreket!) 
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Gyülekezeti munkatervünknek része természetesen a többi egyházmegyei, kerületi ill. országos program is. Hívogatunk azokra is, úgy is, hogy 
közzé tesszük az alkalmakat – a honlapon, a templomi hirdetésekben ill. hirdetőtábláinkon – időpontjukkal együtt.  
 
A gyülekezetünket is érintő programokat folyamatosan feltesszük honlapunkra, és – aki e-mail címét megadta (megadja), annak - értesítést kül-
dünk minden frissítéskor. 
 
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 tud-
juk. Ennek ajánlott legkisebb összege 2014-től min. 6.000 Ft/fő/év. Természetesen mindenki anyagi lehetősége szerint támogathatja – adomá-
nyokkal is – gyülekezetünk életét, mint ahogyan tették már eddig is sokan. Köszönjük mindenki hozzájárulását.  
 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk sajtókiadványait.  
Az útmutatók és a kalendáriumok az idén is keresettek voltak. 
A „Dunántúli Harangszó”-nak – amely egyházkerületünk negyedévente megjelenő kiadványa – 30 előfizetője van már a gyülekezetben. 
Az „Evangélikus Élet” c. hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasárnapról vasárnapra megtalálható. 
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv. Luther-rózsa kitűző – is kapható, vagy megrendelhe-
tő. 
 
A 2014. szeptemberi hálaadó istentiszteletről videofelvétel készült 2 DVD-re, amely még kapható – 750 Ft-ért.. 
 
Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban vegyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és képessége szerint. Minden dol-
gos kézre és minden imádkozó lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van Isten örömhírére. Jöjjenek, és szüntelen hívogassanak! 
Jelezzék, ha tudnak olyanokról, akik szívesen vennék, hogy felkeressem – akár csak meglátogatni, akár úrvacsorát szeretnének venni. 
Isten áldása kísérje életünket, szolgálatunkat, s adjon erőt terveink maradéktalan elvégzéséhez.  
 
Erős vár a mi Istenünk! 

Mihácsi Lajos  
helyettes lelkész

 

Istentiszteleti alkalmak 2015-ben 
A            jellel jelölt alkalmakon offertóriumot tartunk (megadott célra továbbítjuk a perselypénzt). 

 

Dátum Nap 
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d

 

Z
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b
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a 

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   

  
 

 
Ökumenikus imahét 

    

18.00 
róm.kat. 
templom 

  

  
 

 
Ökumenikus imahét 

  
18.00 

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

márc.. 29. V  5 Böjt 6. 
 

      
11.00 + 
közgyűlés 

    

ápr.. 3. P  
 Nagypéntek 

10.00 úrv. + teoló-
gusok passiójáté-
ka 

            

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 orgonahang-
verseny 

- 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 Szentháromság .ü. 09.45       11.00     

jún.. 7. V  1 Tanévzáró  10.00             

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

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

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

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

júl.. 12. V  2 Szenth.ü.u.6.     09.45 14.00 11.00   15.15 

júl.. 19. V  3 Szenth.ü.u.7. 09.45     15.15 11.00 14.00   

júl.. 26. V  4 Szenth.ü.u.8.   
14.00 
úrv. 

09.45   11.00     

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

aug.. 9. V  2 Szenth.ü.u.10.     09.45 úrv. 14.00 úrv. 11.00   15.15 úrv. 

aug.. 16. V  3 Szenth.ü.u.11. 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.12.   14.00 09.45   11.00     

aug.. 30. V  5 Tanévnyitó 10.00             

szept.. 6. V  1 Szenth.ü.u.14. 09.45       11.00     

szept.. 13. V  2 Szenth.ü.u.15.     09.45 14.00 11.00   15.15 

szept.. 20. V  3 Szenth.ü.u.16. 09.45     15.15 11.00 14.00   

szept. 26. Szo   Hangverseny 14.00       

szept.. 27. V  4 Szenth.ü.u.17. Artikuláris nap Nemescsóban (részletek később a honlapon és a hirdetésekben) 

okt.. 4. V  1 
Szenth.ü.u.18. 
Hősök napja 

10.00       
 

    

okt.. 11. V  2 Szenth.ü.u.19.     09.45 14.00 11.00   15.15 
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okt.. 18. V  3 Szenth.ü.u.20. 09.45     15.15 11.00 14.00   

okt.. 25. V  4 Szenth.ü.u.21.   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 16.30             

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 -       -     

 
Az egyházközség 2015. évi költségvetését a presbitérium a következő sarokszámokkal fogadta el: 
 

 Vadosfa Gyóró Kisfalud Magyarkeresztúr Mihályi Potyond Zsebeháza 

 e z   é v i    t e r v  (Ft) 

egyenleg -40 796 171 240 74 810 -1 099 570 -161 370 33 500 13 500 

bevétel 4 509 201 407 500 1 066 500 7 886 000 2 516 000 286 500 551 000 

kiadás 4 549 997 236 260 991 690 8 985 570 2 677 370 253 000 537 500 

Az egyházfenntartás ajánlott összege: 6.000 Ft/fő/év. 
Elérhetőségek:  

Mihácsi Lajos helyettes lelkész – (20) 824 6887 Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő – (20) 952 2953 

Vadosfa – Tompos Péterné gondnok -  (96) 253 500; (20) 330 2938 Gyóró –  Kovács Béla gondnok - (20) 317 1139; (96) 256 235 

Kisfalud – Kálmán István gondnok - (96) 253 061; (30) 455 3089 Magyarkeresztúr – Kovács Imre gondnok - (96) 253 257 

Mihályi –  Bálint Kálmán gondnok - (96) 950 095; (20) 824 2757 Potyond – Kiss Bence gondnok -  (96) 282 319; (30) 974 7129 

Zsebeháza – Náray Lajos gondnok - (96) 275 496; (70) 387 2259  
 

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 utalt 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 2015.03.18. 

 


