
1 

 

2017/1 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 és elérhetőségeink az utolsó oldalon megtalálhatók 

 

Az utazás Ne-
meskérre 
egyénileg, 
személyautók-
kal történik.  
 
Kérjük, aki 
még nem tette 
meg, jelezze 
részvételi 
szándékát a 
gondnokoknál, 
hogy a fogadó 
nemeskéri gyü-
lekezet tudjon 
tervezni a ven-
déglátással.  
 
Ha szükséges, 
az utazás meg-
szervezésében 
is tudunk segí-
teni! 

 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 

Kedves Testvérek! 
 

Még böjti szelek fújnak, de mi tudjuk, hogy a böjti út végén ott magasodik a golgotai kereszt is. Kikerülhetetlenül. Jézus helyettünk és értünk vállalt 
áldozatára emlékeztet. Mert Ő olyan nagyon, halálosan szeret minket, hogy nem akarja, hogy akár csak egy is elvesszen az övéi közül. 

Templomkapuink tárva, a harangok hívó szava messze elhallatszik. De készek vagyunk-e indulni, hogy hálát adjunk a templomban mindazért, amit 
az Isten megcselekedett értünk? Hívogat a megterített asztal, rajta Krisztus Urunk teste és vére az életet és üdvösséget kínálja. „Csupán csak” élnünk 
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kellene a lehetőséggel. Hiszen már minden kész! De sokszor nekünk minden más fontosabb. „Ej, ráérünk arra még!” - ismételgetjük Pató Pál úr szavait. 
Mert azt hisszük, hogy még van időnk, még van lehetőségünk – szinte korlátlanul. Urunk ma is, Ő most is hív – mindnyájunkat. Mindazokat, akik meg-
terheltek, akik megfáradtak, akik szabadulást keresnek. Hív, és ígéri a békességet, a megnyugvást. Hát ne máshol keressük, hanem csak Őnála. 

Ettől az évtől nagypéntek is állami ünnepnappá lett. Még egy újabb lehetőség, hogy méltón tudjunk készülni – testben is és lélekben is egyik legna-
gyobb ünnepünkre, amikor is győzött a halálon az élet. Húsvét ünnepe megismételhetetlen és felülmúlhatatlan. Csodálkozzunk rá, hogy a mi Urunk a 
leghatalmasabb, mert Ő győztes Úr! 

Az üzletek is zárva lesznek, nehogy kísértésbe essünk! De meghalljuk-e az idők szavát? Valóban készülünk a nagy találkozásra? 
 

Ha bűneid szívből bánod, 
szebb hazádat úgy meglátod. 
Jobb lesz mennyben forgolódni 
mint a földön, morgolódni.  
Atyád rég vár rád a mennybe, 
ne tétovázz, hanem menj be! 
Sátán bántani merészel? 

Te csak Megváltódra nézz fel! 
Égi bárka most még nyitva, 
meddig? Az jó Atyánk titka! 
Ám ha váratlan bezárul, 
szemed zárt ajtóra bámul.  
Jézus kereszten halt érted,  
hajts előtte fejet, térdet.  

Ha könnyed: bűnbánat könnye,  
mennyben válik gyémánt gyöngyre.  
Ha Jézusért szenvedsz itt lent,  
üdv - korona vár rád ott fent. 
Egyre többen mondják - bután - 
nincs élet, a halál után.  
Pedig múló a síri hely, 

minden halott, életre kel!  
Halál nem arathat többé, 
élni fogunk mind, örökké! 
Krisztushívők, örök fényben,  
hitetlenek, örök éjben.  
(Pecznyík Pál) 

 
Bizony, ma még lehet, ma még szabad leborulni a kereszt alatt. S még lehet hálát adni, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élhetünk. Erre a találko-

zásra hívogatunk ezúton is. Testvérem! Ha megszólal a harang, ne engedd, hogy bármi is az útadat állja. Ámen. 
 

Húsz éve szentelték fel a kisfaludi 
templomunkat 

Ünnepi hálaadó istentisztelet Kisfaludon 
 

 
1997. május 4-én szentelte fel templomunkat D. Szebik 

Imre püspök. Erre emlékezve 2017. április 30-án, vasárnap 
ünnepi hálaadó istentiszteletet tartunk de. 10 órai kezdettel. 
Az igehirdetés szolgálatát egyházmegyénk esperese, Mes-
terházy Balázs végzi.  

Templomfelújítás – Magyarkeresztúr 
Ünnepi hálaadó istentisztelet Magyarkeresztúron 

 
2017. június 11-én, vasárnap du. 3 órakor adunk hálát 

azért, hogy elkészült magyarkeresztúri templomunk teljes 
külső-belső felújítása. Ezen a napon tartjuk egyúttal gyüle-
kezetünk tanévzáró istentiszteletét is. Az ünnep szolgálatát 
egyházkerületünk püspöke, Szemerei János végzi. Sze-

retettel hívogatunk mindenkit. 
 

 
Legutolsó híradásunk óta két új csillár került felszerelés-

re, valamint a külső környezet rendezése is elkezdődött. A 
régi tuják – amelyek eltakarták a templomot – kivágásra ke-
rültek. 
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A presbitérium 2017. február 14-én Mihályiban tartott ülésén elfogadta a 2016. évről szóló lelkészi jelentést és 

a 2017. év munkatervét, amelyek a mellékletben olvashatók. 

 

Istentiszteleti alkalmaink 2017-ben  
A teljes rend az ádventi körlevélben olvasható. Az alábbiakban csak az időközben történt változáso-

kat közöljük. 
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ápr.. 2. v 1   Böjt 5.v. (Judica) 9.45 
 

11.00 
 

ápr.. 9. v 2   
Böjt 6.v. (Palmarum) 
  

10.00 úrv. Nemeskér 
„Híd a reformáció évszázadai fölött” - Közös ünnepi alkalom 
Nemeskéren  az evangélikus templomban 10 órakor a celldö-
mölki, nemescsói és vadosfai gyülekezetek részvételével. Ezen 
a napon a négy gyülekezet lelkészei itt szolgálnak. Másutt nem 
lesznek istentiszteletek. 

ápr.. 30. v 5 
  

Húsvét ü.u.2.v. 
(Misericordia domini) 

10.00 Kisfalud 
20 éves a kisfaludi templom – ünnepi, há-
laadó istentisztelet. 

szept.. 24. v 4 

  
 

Szenth. ü.u.15.v.  
 
HŐSÖK NAPJA 
 

10.00 úrv. Vadosfa 
„Híd a reformáció évszázadai fölött” - Közös ünnepi alkalom 
Vadosfán 10 órakor a celldömölki, nemescsói és nemeskéri gyü-
lekezetek részvételével. Ezen a napon a négy gyülekezet lelké-
szei itt szolgálnak. Másutt nem lesznek istentiszteletek. A szere-
tetvendégséget követően du. 2 órakor Róth Márton orgona-
hangversenye lesz a templomban. 

okt. 31. k  
 

Reformáció ünnepe 17.00 úrv Vadosfa 

 

Konfirmáció 
 

A konfirmáció időpontja: Vadosfa, 2017. május 28, 10 óra. 
 

Kirándulás 
 

Május 20-ára tervezzük gyülekezeti kirándulásunkat Sopron és Fertő tó környéke útvonalon. Jelentkezni a gondnokoknál 
lehet. 

 

Anyakönyvi hírek 
(A legutolsó körlevél óta) 

 

Megkereszteltük 
 

- 2016. december 18-án Mihályiban László Maját, László 
Sándor és Vass Krisztina gyermekét,  

- 2017. február 26-án Kisfaludon Kálmán Hannát, Kálmán 
Szilárd és Vados Melinda gyermekét. 

 
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyerme-
keket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten or-
szága.” 

Eltemettük 
- március 17-én Magyarkeresztúron Móricz Józsefné sz. 

Tóth Ilonát (84 éves), 

- március 18-án Németh Károlyné sz. Mészáros Jolánt 
(77 éves).  

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 
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„Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk min-

den kedves olvasónknak!
 

FELTÁMADT  
 

Egy édes titkom van nekem. 
Fénnyel betölti életem, 

mosolyra nyitja számat: 
a Megváltó feltámadt! 

Nem, nem maradt a sír ölén. 
Ujjongok az örömtől én, 

hisz nem vagyok már árva. 
Nincs többé sírba zárva. 

Velem van nappal, éjjelen. 
Mindig velem, mindig velem. 

Az úton Ő vezérel 
oltalmazó kezével. 

Virágok, illatozzatok! 
Húsvéti, tiszta fény ragyog 
elűzve minden árnyat: 
a Megváltó feltámadt! 

  
(Túrmezei Erzsébet) 

 
 

 
Kérjük, idén se feledkezzen meg rendelkezni adója 2 x 1 %-áról sem! 

 

A civil szervezeteknek adott egy százalék mellett felajánlhatja adója másik egy százalékát is az egyházak társadalmi szolgá-
latának támogatására. Ezzel a rendelkezésével még egyszer támogathatja embertársait! 

 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08 

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
 

 

Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről sem. Célszerű nem az év végére hagyni, hiszen a külön-
féle befizetési kötelezettségeink, a működési költségek is év közben, folyamatosan merülnek fel. 
Befizethető a gyülekezetrészek számlájára utalással, vagy az istentiszteletek alkalmával a gondnokoknál is.  

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 közle-
ményben adják meg az utalt összeg célját!  
 
A Rajkai Takarékszövetkezet megszüntette fiókját Mihályiban, azonban a számlánk továbbra is él. Személyes ügyintézés legközelebb a 

Kapuvári (9330 Kapuvár Gesztenye sor 5.) vagy a Csornai (9300 Csorna Soproni u. 93.) bankfiókban lehetséges. 
 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163 

 

Egyházunk honlapján a www.lutheran.hu –n sok érdekes beszámoló olvasható hazai és külföldi eseményekről. 
Az „Evangélikus Élet” c. hetilap is megrendelhető, ill. vasárnaponként megtalálható iratterjesztésünkben. 
Egyházkerületünk negyedévente megjelenő lapja, a „Dunántúli Harangszó” is megrendelhető – 1.600 Ft/példány/év. 

 

Ha tudnak olyanról, aki kórházban van, vagy nem tud otthonából kimozdulni, de szívesen venné a látogatást, vagy úr-
vacsorát szeretne venni, kérem, jelezzék a fenti elérhetőségek valamelyikén. 

 
Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8. Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2017.03.14. 
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