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Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók
Füle Lajos:
Kettős Ádvent
Eljött… Emléke csillagfényes,
eljött… keresztje súlyos, véres,
eljött… megváltott vére árán,
nem bírt Vele sohsem a Sátán.
Eljött… Jele felfut az égre,
sír a föld minden nemzetsége,
eljön… meglátja minden ember
leborulva és nyitott szemmel.

„Valóban nagy a kegyességnek a titka: (Jézus Krisztus) aki megjelent testben…” (1Tim 3,16)
Valóban nagy titok, nem azért, mintha számunkra olyan titokzatos maradna, hanem azért, mert olyan elképesztő. Ez a
titok ma a legcsodálatosabb ismeret, amelyet Isten valaha is
közölt hús-vér emberrel.
Elsősorban titok azért, mert benne az örökkévalóság beköltözött egy olyan világba, amely alá van vetve az idő törvényének. Ő, az időtlen, beköltözött a naptár, a napok és órák
által behatárolt világba.
Az a Valaki, aki mindenütt jelenvaló, aki egyidőben megtalálható minden helyen, önmaga tartózkodását egyetlen helyre korlátozta, mint amilyen Betlehem, Názáret, Kapernaum
vagy Jeruzsálem.
A titok abban érte el csúcspontját, hogy a mindenség Teremtője eljött erre a jelentéktelen bolygóra, a Földre. Földünk csupán egy porszem a nagy világmindenséghez képest, és Isten mégis a többieket mellőzve hozzánk jött el.
Mennyei palotájából eljött egy istállóba, egy jászolbölcsőbe.
A mindenható Isten gyámoltalan kisgyermekké lett.
A mindentudó Isten minden bölcsességnek és tudásnak a
forrása, és mégis azt olvassuk róla, hogy mint gyermek, növekedett bölcsességben és értelemben. Szinte elképzelhetetlen, hogy az, aki a világmindenség tulajdonosa, eljött saját
tulajdonába, és ott nem fogadták be. Nem volt számára hely

a vendégfogadó házban. A világ nem ismerte fel. Az övéi
nem fogadták be!
Az Úr szolgaként jött el erre a világra. A dicsőség Ura közönséges emberi testet öltött. Az életnek Ura azért jött el erre a világra, hogy meghaljon érte. A Szentséges eljött a bűn
dzsungelébe.
Aki végtelen magasságban trónol fölöttünk, végtelenül közel
jött hozzánk. Aki az Egyetlen volt, akiben Atyja örömét találta, és akit az angyalok imádtak, kénytelen volt szomjazni és
éhezni. Fáradt volt, amikor leült Jákob kútjához… Egy csónakban elaludt a Genezáret-tavon. Úgy vándorolt ebben a
világban, mint hazátlan idegen, pedig ezt a világot Ő maga
teremtette. Eljött a nagy gazdagságból a keserves szegénységbe. Olykor nem volt helye, ahová fejét lehajthatta volna.
Tulajdon kezével dolgozott. Egész életén át soha nem aludt
matracon. Soha nem állt rendelkezésére hideg-meleg folyóvíz, és semmi mindabból, amit mi olyan magától értetődőnek
tartunk.
Elgondolni is csodálatos, hogy a nagy Isten, aki betölti a
mennyet és a Földet, magára vállalja az emberi test korlátait. Amikor az emberek látták, joggal mondhatták: „Benne lakik az istenség egész teljessége testileg.” (Kol 2,9)
William MacDonald

Áldott ádventi várakozást és karácsonyt, bensőséges
Krisztus-várást, és egy békés, boldog 2016-s újesztendőt
kívánunk minden kedves Testvérünknek!
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Visszatekintés
Orgonahangverseny – Vadosfa 2015. szeptember 26.
„Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek.” (Kol 4,2)
S hadd idézzem egyik – sokunk által szeretett – ének kezdő sorát, amit nem tudunk elégszer elismételni: „Az Úr csodásan működik…” (EÉ 328,1)

Erős vár a mi Istenünk! Nagy szeretettel és
örömmel köszöntöm a megjelent testvéreket ezen a
mai szép alkalmon. Öröm, hogy lassan hagyománynyá válhat az az elképzelés, hogy rendszeresen
megszólaljon a tavaly teljesen felújított orgonánk –
s művészek értő keze által hangozzon fel mindig
néhány gyöngyszem az orgonairodalomból.
Hálás a szívem, hogy ma is így együtt lehetünk. Hálás e gyönyörűen felújított templomért, orgonáért, az eddig elvégzett feladatokért és a reánk
várókért is. Hiszem, hogy nem önmagunkért tesszük
ezt, hanem Urunk megáldja fáradozásunkat. S gyülekezetünk is megújul és erősödik.
Sokan és sokat imádkoztak gyülekezetünkért,
és sokak szívében él a hálaadás. Azért, mert megtapasztalhattuk már oly sokszor Isten ajándékait, s
azt, hogy Ő csodásan működik. Kedves, és gyakran
énekelt - az e szavakkal kezdődő gyülekezeti ének közöttünk is. Mert bizony az „Isten csodásan működik”. Csodája az is, hogy a történelem viharaiban, az
elmúlt évszázadokban sem tűntünk el a süllyesztőben. S imádkozunk azért, hogy ne csak épületeink
maradjanak és újuljanak meg, hanem legyen élet a
templom falai között is. Hogy a ma is zajló újkori
népvándorlás se rendítse meg keresztyénségünket.
Egy királynak volt egy minisztere, aki minden
alkalmas és alkalmatlan helyzetben azt mondta: „Isten csodásan működik." Egy idő után a király olyan
sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy már elege lett
belőle.
A király és minisztere vadászatra indultak. A
király lőtt egy szarvast. Mindketten éhesek voltak,
így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilátott
az evésnek, de a nagy sietségében levágta egy ujját. A miniszter most is azt mondta: „Isten csodásan
működik."
A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta miniszterét és megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. A király, a
szarvas sülttel jóllakva, elaludt. Vad rablók, Kali istennő imádói törtek rá. Megkötözték, fel akarták áldozni foglyaikat istennőjüknek - majd elfogyasztani.
De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy a
királynak hiányzik egy ujja. A rablók tanácskoztak,
és úgy találták: „Ez az ember nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennőnk csak tökéletes áldozatot
kaphat." Így futni hagyták.
A király visszaemlékezett minisztere szavaira:
„Isten csodásan működik." És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte magát, hogy száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A király bocsánatot kért tőle és kérte, álljon újra szolgálatába.
A miniszter azt válaszolta: „Nem kell bocsánatot

kérned. Hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a rablók, mert nekem megvan minden ujjam. Isten csodásan működik."
Bizony így van ez, testvéreim! Pedig sokszor
kétségbe esünk, és nem látunk tovább az orrunk hegyénél. Különben felismernénk azt a sok-sok csodát,
ami szüntelenül körülvesz minket.
Mai
hangversenyünk
perselypénze
a
magyarkeresztúri templomunk közelmúltban megkezdett felújítását támogatja. Már eddig is minden
elképzelést felülmúlt az a szeretet, amit megtapasztaltunk a gyűjtés során. Az, hogy milyen sokan érzik
szívügyüknek azt, hogy megújuljon az a templomunk is. De az efelett érzett örömünk nem csak hálára indít minket, hanem folyamatos könyörgésre is.
Hogy a falak között igazi élet legyen. Ébredés, megújulás.
Valakitől megkérdezték, hogy miként volt képes olyan nagy adományt adni az Úr oltárára és még
neki is olyan sok maradt. Válasza ez volt: „Ó, amikor
én kifelé lapátolok, az Úr visszafelé lapátol, és neki
nagyobb lapátja van, mint nekem.”
„Egy nemes ember hagyatéká”-ról ezt olvastam:
Egy bizonyos hegyi faluban évszázadokkal
ezelőtt egy nemesember azon gondolkodott, hogy
milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldöntötte, hogy templomot épít hagyatékként.
A templomépítés tervét titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó megfigyelő megkérdezte: „De hol vannak a lámpák? Miként világítják meg a templomot?"
Anélkül, hogy válaszolt volna, a nemes rámutatott a falon lévő lámpatartókra, aztán minden
egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az istentiszteletre és függesszék fel a falra:
„Valahányszor itt vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz" - felelte a nemesember. „Amikor pedig
nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor távol
maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos része sötéten marad."
Kedves Testvérek! Játsszunk el most azzal a
gondolattal, hogy ha vasárnaponként csak esténként
tartanánk istentiszteletet templomainkban, és csak a
mindenki által hozott lámpás világítana, vajon mekkora világosság lenne?
Adja Isten, hogy mind a keresztúri, mind a
vadosfai templom fényárban ússzon mindig. Hogy
élet lengje be templomainkat, és minél többen vágy-
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ják az Isten közelségét. Hogy minél többen éhezzék
az igét.
Holnap egy különleges szokást elevenítünk fel
a Vas-megyei Nemescsón. Egykor őseink – amikor
csak néhány kijelölt, ú.n. törvénycikkbe foglalt,
„artikuláris” helyen gyakorolhatták vallásukat, dacolva a tiltással, az időjárással, a távolsággal – vasárnaponként útra keltek, nem kis áldozatot hozva
azért, hogy eljussanak a templomba és hallgathassák Isten igéjét. Holnap – felelevenítve a régi korok
valóságát – sokan útra kelünk, és az út egy részét
gyalog tesszük meg, mint tették eleink. Adja Isten,
hogy vasárnapról-vasárnapra minél többen éljenek

azzal a lehetőséggel, hogy ma szabadon járhatnak
templomba. Ma már, és ma még(!) nem kell akkora
áldozatot hoznunk, mint őseinknek kellett. Ez is
Urunk hatalmas csodája! Legyen érte hálás a szívünk!
Így csendesedjünk most el és hallgassuk a
330 éve született J. S. Bach csodálatos muzsikáját
Németh Csaba orgonaművész tolmácsolásában. Legyen így mai együtt töltött alkalmunk is az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében – zenével elmondott
imádság, hálaadás és hódolat a mi teremtő Urunknak. Ámen.
Mihácsi Lajos

Úr Jézus, hozzád kiáltok…
Jótékonysági orgonahangverseny Vadosfán - a magyarkeresztúri templom felújításáért

Németh Csaba orgonaművész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
tanára

Az Evangélikus Élet olvasói számára már jól
ismert a Vadosfai Egyházközség és az ott található
híres evangélikus katedrális… Mihácsi Lajos lelkész a
mostani koncertet bevezetve elmondta, hogy az alkalom szépen illeszkedik a szinte már hagyománynak számító orgonakoncert-sorozatba. Németh Csaba orgonaművész, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem tanára az ötödik evangélistaként számon
tartott Johann Sebastian Bach műveiből válogatott.

A zeneművek jobb megértését szolgálta Dr. Kormos
Gyula ismertetése. A jótékonysági koncert bevételét
a magyarkeresztúri templom felújítására fordítják. A
vadosfai egyházközséghez tartozó hét falu közül Magyarkeresztúr már a nevében is áldást hordoz: a
Szent Kereszt Ura – Keresztúr, ezt az elnevezést Jézus Krisztus értelmében már a XIV. században használták. Talán éppen ennek a nem is oly rejtett tudásnak a birtokában mertek a helyiek 1966-ban, a
fenyegetettségben is, a kommunizmus idején templomot építeni… Az Evangélikus Élet tavaly augusztus
20.-i ünnepi számában megjelent felhívásunk óta a
magyarkeresztúri templom felújításához több mint
nyolcvanan csatlakoztak, magánszemélyek és gyülekezetek, helybéliek és az ország különböző részeiről,
így többek között a Budahegyvidéki Evangélikus
Gyülekezet is. A mai napig valamivel több, mint
négy millió forint gyűlt össze. Ángyán Csilla csornai
fazekas népi iparművész pedig szolgálatként elkészítette az új keresztelőmedencét. Az eddig összegyűlt
adományoknak köszönhetően a múlt hónapban
megkezdődhetett a belső tatarozás, de természetesen tovább folytatódik a gyűjtés, annak érdekében,
hogy a felszentelés ötvenéves jubileumára a teljes
renoválás is megvalósulhasson.
Egy évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a gyűjtést, még csak egy kistemplom felújításának lehetősége villant meg lelki szemünk előtt. Azóta nagyot
változott a világ, és sokszor érezzük úgy, hogy „jól
esne” kétségbeesni, kételkedni, ha arra gondolunk,
hogy vajon hogyan, merre fordul a történelem szekere… De épp ilyenkor, épp a nehéznek tűnő időkben
még inkább fontos, hogy lássuk, megtapasztaljuk,
hogy nem vagyunk egyedül, hogy Isten a kezében
tart minket, őrködik felettünk, benne bízva nem veszünk el. S ekkor örömmel gondolhatunk arra is,
hogy milyen jó példával jártak előttünk az evangélikus őseink, jelen esetben a magyarkeresztúriak! Hiszen, ha az ember felteszi magának a kérdést, hogy
hol tart az életében, minek is van értelme… - sokaknak, de az eddigi adakozásban résztvevőknek bizonyosan oly megnyugtatóan áradhat szét a lelkükben
a válasz, hogy immáron részesei egy templom felújí-3-

tásának - balzsam ez a szívnek. Sursum vivere – felfelé élni, azaz Istenre nézve tenni a dolgunkat legjobb tudásunk szerint. Ahogyan az elhangzott zeneműveknek a címei is már magukban hordozzák a lényeget: „Ki dolgát mind az Úrra hagyja” - „Úr Jézus,
hozzád kiáltok” - „Öröm van nálad”.

A hangverseny költségeit a Vadosfai
Evangélikus Gyülekezet Alapítvány vállalta fel.
A befolyt adományt – 193.000 Ft – a
magyarkeresztúri templomfelújításra fordítjuk.
Büky Anna

Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója II.
EPOT 2015. szeptember 19. Tüskecsarnok- Budapest
„Felkészülés a reformáció kezdetének 500. évfordulójára”
sen vettünk részt az egyházi iskolák, óvodák, diakóniák szerepéről.
Ebéd után megkóstolhattuk az ehetőségek, lehetőségek piacán felkínált házi finomságokat. A kerengőn
a különböző egyházi kiállítások termékeit, kiadványait csodálhattuk és vásárolhattuk meg.
Délután kétszer négyes szekciók várták az érdeklődőket. Sajnos mindegyiken nem tudtam részt venni.
Én a „Reformáció 500” című előadásra mentem, ahol
a reformáció 500. évfordulójának előkészítéséről Dr.
Birkás Antal miniszteri biztos, a Reformáció Emlékbizottság tagjától hallhattunk előadást.

A vadosfai gyülekezetből 9 fővel vettünk részt. Ezúton szeretném megköszönni Mihácsi Tisztelendő Úrnak, hogy lehetővé tette odajutásunkat.
A meghívón egy bicska szerepelt. Számomra furcsa
volt, hogy kerül egy egyházi meghívóra egy szétnyitott bicska. Hamarosan megkaptam a választ. A
megnyitót követően Gáncs Péter evangélikus püspök
nyitó áhítatából hallhattuk, hogy Isten ajándéka épp
olyan sokrétű, mint amilyen sok dologra lehet használni egy bicskát.
Ezt követően Jeszenszky Géza tartott előadást „ A
reformáció világtörténelmi mérlege” címmel. Majd
filmriportokkal egybekötött kerekasztal beszélgeté-

A második szekcióban a „Képesek vagyunk rá” címmel tartottak vetítéssel egybekötött beszámolót
Richly Zsolt a Luther rajzfilm rendezője és Fabinyi
Tamás evangélikus püspök a rajzfilm egyházi koordinálásával megbízott készítője.
A nap végén minden szekció minden előadásáról egy
ember tartott értékelő beszédet.
Mielőtt útra keltünk Szemerei János a NyugatDunántúli egyházkerület püspöke adott úti áldást.
Végül egy nagyon szép ének után sok hasznos információval és élménnyel útra keltünk.
Dan Andrásné - Vadosfa

Gyülekezeti kirándulás
2015. május 9 – Pannonhalma – Zirc
„Zarándoklat” a szerzetesek nyomában
Az idei évben a pannonhalmi és a zirci apátság megtekintése volt az immáron hagyománnyá váló tavaszi
gyülekezeti kirándulásunk úti célja. Bár mindkét
hely, Pannonhalma és Zirc is lakóhelyünk közelében
található, mégis azok számára is tartogatott újdonságot a látogatás, akik már jártak a környéken.
Utunk első állomása, a Pannonhalmi Bencés Főapátság, mely nemcsak megyénk, hanem országunk
egyik kiemelkedő történelmi, kulturális emlékhelye
és egyházi központja, az utóbbi években jelentős
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felújításon ment keresztül. Kialakításra került egy turisztikai fogadóközpont, ahol a szerzetesekkel készült rövidfilmen keresztül bepillantást kaptunk a
szerzetesi életbe, továbbá megújult a kora gótikus
stílusban épült bazilika és altemplom is. Érdekesség,
hogy a bazilika felújítása során amellett, hogy a
szerzetesi hagyományok megőrzése volt a cél, a letisztult, modern formákat részesítették előnyben.
Például a régi faragott padokat lecserélték tömör
diófából készült, egyszerű bútorokra.

A nap zárásaként az arborétumban tettünk egy kellemes sétát, ahol hatalmas, több száz éves faritkaságok magasodtak az ég felé.
A résztvevők a korábbi kirándulásokhoz hasonlóan
ismételten jó élményekkel gazdagabban térhettek
haza, ami kedvet hozhat másoknak is a részvételre.
Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy az idei évben
már a legnagyobb férőhelyszámú busszal, 52 gyülekezeti taggal indultunk el a kirándulásra!

Ezenkívül megtekintettük a mintegy 400 000 kötetet
őrző könyvtárat, valamint a Mátyás király korabeli
boltíves kerengőfolyosót.

Ezúton is köszönjük Mihácsi Lajos tisztelendő úrnak
a szervezéssel való fáradozását!

Pannonhalma után Zirc felé vettük utunkat, ahol a
szintén utóbbi években felújított gyönyörű ciszterci
apátságot csodálhattuk meg. Idegenvezetéssel megnéztünk a barokk stílusban épített templomot, a híres könyvtárat, valamint a látogatóközpontban egy
rövidfilmen keresztül megismerkedtünk a ciszterci
rend történetével.

2015. május 23.
Náray Katalin – Zsebeháza
Köszönjük a Vadosfai Evangélikus Gyülekezet
Alapítvány ismételt támogatását is, amellyel ez évben is hozzájárult a kirándulás költségeihez.

Orgonahangverseny – Vadosfa 2015. április 26.
Jótékonysági orgonahangversenyen vettünk részt
Vadosfán - a magyarkeresztúri templom felújítása
érdekében 2015. április 26-án, vasárnap du. 2 órakor. Sokan gyűltek össze a vadosfai egyházközség
meghívására vasárnap délután az evangélikus katedrálisban, hogy meghallgassák Tar Zita és Tüzes Marcell Sámuel orgonaművészek koncertjét. Elsőként
Mihácsi Lajos lelkész üdvözölte a vendégeket és ismertette a magyarkeresztúri templom érdekében
tett lépések eddigi, minden várakozást felülmúló
eredményeit, hozzátéve, hogy a hét falu közössége
már az elmúlt években is meglepő céltudatosságról
tett tanúbizonyságot. A fáradozások gyümölcseként
újulhattak meg a környező templomok, (Vadosfa,
Mihályi), s a további kihívások nem hogy csüggedésre adnának okot, hanem szinte egyenes arányosan
növelik a megvalósítás öröméből fakadó lendületet.
Természetes, hogy az ilyen sikerek láttán minden jelenlévő érzi és tudja, és a legnagyobb alázattal fogadja azt a jótékony odafigyelést, amely lassan már
a hangos kételkedőket is elcsendesíti.
„Isten áldása fog minket össze” – fogalmazta meg
valaki a szeretetvendégségen az érzést, amely a kívülről érkezőket is azonnal megérinti, ha belép ebbe
a közösségbe. Ez volt a benyomása Nagy Márton fotóművész, rendezőnek is, aki először járt Vadosfán,
és önzetlen munkaként kisfilmet készít az eseményről. Az orgonakoncertet Gabnai Sándor esperes úr
áhitata előzte meg az Ó – és Újszövetségből felolvasott részletekkel utalva a kezdetre: a mindenek kezdetére. „Kezdetben teremtette Isten az eget és a
földet. A föld ekkor még kietlen és puszta volt, és
sötétség volt a mély vizek színén. És Isten tevékeny
ereje lebegett a vizek felett”. Valami nekifeszült,
szinte a semmiből elindult... - folytatta a gondolatot

Tüzes Marcell Sámuel és Tar Zita orgonaművészek

„Pál írja: Testvéreim, én nem gondolom magamról,
hogy már elértem…”
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Gabnai Sándor. Isten formál, alkot, teremt, tökéletesen és egyértelműen felmutatva számunkra az utat.
Mi pedig megtesszük a lépéseket, ki-ki a saját lehetősége szerint. Mert ha elindul egy összefogás –
ugyanolyan mértékkel bír a távolról, a kórházi ágyból elsuttogott ima, mint a látványos tetterő. Minden
segítő szándék köszönetet érdemel.
Végezetül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk a fiatal orgonaművészek lendületes játékát és
a gesztust, hogy néhány szóban ismertették is a le-

játszásra kerülő darabok történetét. A múlt évi századik évfordulóra felújított vadosfai orgona pedig
meghálálta az értő kezek törődését. Örömzene
hangját hallhattuk… hogy ismételten megérezhessük
a valóságot… A szeretet vendégei vagyunk.
Büky Anna
A hangversenyen befolyt adományt – 264.500 Ft – a
magyarkeresztúri templomfelújításra fordítjuk.

Magyarkeresztúr
Megkezdődött a templom belső felújítása. A mennyezet hőszigetelése és lambériázása, az ablakok cseréje és a járólapozás megtörtént, folyamatban van a festés-mázolás. Reménységünk szerint decemberre újra
használatba vehetjük a templomot.
A felújítás idején az istentiszteletekre jövők Zsebeházán ill. Potyondon vettek részt az alkalmakon.
Sok kétkezi munkára is szükség volt, amellyel sok kiadást megtakaríthattunk (padok elektromos fűtésének kikötése, padok mázolása, lambéria előkezelése és festése, takarítás….). Köszönjük a sok segítséget
gyülekezetünk tagjainak.
Támogatási kérést nyújtottuk be idén is az EMMI-hez, bízva, hogy támogatásra érdemesnek találják célkitűzéseinket. Tavasszal szeretnénk a teljes külső felújítást is elvégezni, hogy az 50. évfordulón a kívül-belül
megújult templomunkban adhassunk hálát, de ehhez még szükséges folytatnunk a gyűjtést, hogy a teljes
fedezet meglegyen.
A gyűjtés eredménye folyamatosan figyelemmel kísérhető a honlapon. Magánszemélyek, gyülekezetek
és egyházi támogatások által eddig befolyt: 4.412.200 Ft. Isten áldása legyen az adományokon és az
adományozókon.
Adományok továbbra is a Magyarkeresztúri Leányegyházközség 59500186-11095952 sz. számlájára fizethetők be, vagy készpénzben a gyülekezet pénztárosánál.
A magyarkeresztúri gyülekezet hálásan megköszöni a mihályi, a zsebeházi, a gyórói leánygyülekezetnek
és az összgyülekezet tagjainak a templom felújításhoz eddig nyújtott adományaikat.

Iratterjesztés
Megrendelhetők a következő kiadványok: Útmutató 2016 (420 Ft), Útmutató 2016 – olvasmányokkal
(630 Ft), Evangélikus naptár 2016 (860 Ft), Dunántúli Harangszó (1600 Ft). Gyülekezeti falinaptár (12 oldalas) is készül (cca. 1500 Ft).
Énekeskönyv, Biblia folyamatosan kapható.

Kérés
Szeretettel kérjük, ha tudnak olyanokról, akik nem tudnak kimozdulni otthonukból, vagy betegek, vagy
kórházban vannak, és szívesen vennék, hogy meglátogassam, vagy szeretnének otthonukban úrvacsorát
venni – kérem jelezzék az utolsó lapon megadott elérhetőségek valamelyikén (gondnokok, lelkész).

Offertóriumok
(tervezett időpontok)
1. Templomépítések és renoválások támogatására
(Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap, 2016. január 10.)
2. Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló
offertórium (Virágvasárnap, 2016. március 20.)
3. Az ifjúsági munkát támogató offertórium (Húsvét
ünnepe utáni 2. vasárnap, 2016. április 10.)
4. A missziói céljára szolgáló offertórium (Húsvét

ünnepe utáni 6. vasárnap, 2016. május 8.)
5. Gyógykezeltetési offertórium (Szentháromság
ünnepe utáni 2. vasárnap, 2016. június 5.)
6. Iskoláink támogatására szolgáló offertórium
(Szeptember 1. vasárnapja, 2016. szeptember 4.)
7. A Biblia terjesztését szolgáló offertórium (Október utolsó vasárnapja, 2016. október 31.)
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Események
- Április
-

- Kisfaludon a templom ablakait újramázolták,
- Szeptember 19-én Budapesten Evangélikus

3-án , nagypénteken passió előadás a Hittudományi Egyetem hallgatóinak előadásában,
Április 26-án Tar Zita és Tüzes Marcell orgonahangversenye a magyarkeresztúri templom javára,
Május 1-én Kisfaludon a horgásztó megáldása,
Május 9-én gyülekezeti kirándulás – 52 résztvevővel,
Május 16-án Beledben egyházmegyei Missziói nap – 8-10
résztvevővel,
Május 30-án Gyóróban a falu kisbuszának és a „Tündérkert”-nek a megáldása a falunap keretében,
Aug. 20-án Ittzés János ny. püspök végezte az igehirdetés szolgálatát vadosfai alkalmunkon,
Aug. 22-én Vadosfán falunap, Orbán Attila igehirdetési
szolgálatával,
Szept. 5-én falunapi istentisztelet Kisfaludon,
Szeptember 18-án falunapi istentisztelet Mihályiban,
Smudla Tamás plébános igehirdetési szolgálatával,
A nyáron elkészült a parókia kerítésének felújítása – amit
a vadosfai Önkormányzat végzett el,

-

Presbiterek
II. Országos Találkozója, amelyen 9-en vettünk részt
gyülekezetünkből,
Szeptember 26-án jótékonysági orgonahangverseny Vadosfán,
Szeptember 27-én Nemescsóban artikuláris nap, amelyen 19-en vettünk részt gyülekezetünkből,
Október 31-én, reformáció ünnepén D. Szebik Imre ny.
püspök szolgált Vadosfán igehirdetéssel,
Megkezdődött Magyarkeresztúron a templom felújítása.
Zsebeházán elkészült az imaházunk esőcsatornázása GAS támogatással
Kisfaludon és Magyarkeresztúron új hirdetőtábla készült,
Mihályiban pedig kétoldalassá bővült,
Mihályiban elkészült a templom külső megvilágítása.
Köszönünk minden önzetlen segítséget, támogatást!

Személyi változások
Az egyházmegye felügyelője – a gyülekezetek presbitériumának választása alapján az eddigi másodfelügyelő – Gosztola Szabolcs, másodfelügyelője Kassai Róbert, esperes-helyettese Tubán József csornai lelkész lett.
Gabnai Sándor esperes 2015. december 31-ével lemondott esperesi tisztségéről. Az új esperes jelölése és választása folyamatban van.
Dr. Gimesi Szabolcs egyházmegyénk előző ciklusban volt felügyelője elhunyt. Temetése 2015. november 6-án volt Sopronban. Emléke legyen áldott!

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megkereszteltük

Isten áldása kísérje ifjú testvéreink életét, tartsa
meg őket egymás iránti szeretetben és hűségben.

-

Eltemettük

-

2015. május 10-én Kisfaludon Henits Dénest, Henits
Péter és Burus Renáta,
május 17-én Mihályiban Dombi Lorettát, Dombi Tibor
Szilárd és Bognár Zsuzsanna,
aug. 20-án Vadosfán Garab Mátét, Garab Gergely és
Császár Ildikó,
nov. 15-én Vadosfán Csillag Izabellát, Csillag Tamás
és Sztrókai Rita gyermekét.

-

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

-

Megáldottuk
-

-

2015. március 29-én Potyondon Horváth Istvánt (67
éves),
április 11-én Kisfaludon Szántó Imréné sz. Bálint
Margitot (75 éves),
május 13-án Gyóróban Kovács Árpádot (66 éves),
június 3-án Vadosfán Rosta Dénesné sz. Tatai Katalin
Jolánt (83 éves),
június 4-én Kisfaludon Pék Istvánt (88 éves),
június 6-án Sopronban özv. Sümeghy Józsefné sz.
Németh Gyöngyit, a vadosfai gyülekezet egykori papnéját (92 éves),
július 20-án Kisfaludon Szabados Jánosné sz. Zsámboki Ilonát (86 éves),
augusztus 1-én Bagodon Rácz Gyulát (80 éves),
aug. 27-én Kisfaludon Pfahnl Jánost (80 éves),
okt. 8-án Zsebeházán Gacs Jenőt (78 éves).

2015. április 11-én Mihályiban a róm. kat. templomban
ökumenikus szertartással Halász Gábor (ev.) és Gats
Mária (róm.kat.),
aug. 8-án Mihályiban Hoffer Roland (róm.kat.) és Er- dős Alexandra (ev.),
szept. 25-én Vadosfán Németh Imre és Szalay Kata- Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”
lin házasságát.

Hitoktatás, konfirmáció
Ebben a tanévben 8 csoportban, 29 gyermek részesül hitoktatásban a mihályi iskolában. A hitoktató ez évben is Hanvay Enikő farádi lelkésznő.
8 fiatallal - Csillag István Gergő, Kiss Lilla, Kovács Tibor Dániel, Marics Szilárd, Németh Levente,
Kispál Máté, Szajkovics Bálint, Gyurik Vivien - kezdtük meg a konfirmációra való felkészülést. A konfirmáció tervezett időpontja 2016. május 29.
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Istentiszteleti alkalmak 2016-ban
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Istentiszteleti alkalmak 2015 év végéig

09.30 úrv.

14.00 úrv.

11.00 úrv.

15.30 úrv.

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 Sándorné 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

B. Ú. É. K.
Bízd Újra Életedet Krisztusra!
Bízd Rá magad, csak úgy, mint azelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő,
KRISZTUSRA nézz! KRISZTUSBAN a jövő!
(Füle Lajos)
Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8.

Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2015.11.16.
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