
XII. évfolyam / 2018/1 Választási különszám          
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 

 

Meghívó 
A Vadosfai Evangélikus Egyházközség elnöksége nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk az alábbi közgyűlésekre gyülekeze-

tünk minden tagját, a presbiteri ülésekre pedig presbitereinket: 
 
Február 17-én, szombaton este Mihályiban az ev. templomban 17 órakor presbiteri ülés.  

Napirendi pontok: 
1. a 2017. évi beszámoló és lelkészi jelentés, 
2. a 2018. évi költségvetés és gyülekezeti munkaterv elfogadása, 
3. beszámoló a választás állásáról 
4. Alapítványi beszámoló 

 
Február 18-án vasárnap Mihályiban az ev. templomban az istentiszteletet követően 11.45 órakor közgyűlés. 

Napirendi pontok: 
1. a jelöltek listájának véglegesítése 
2. a 2017. évi beszámoló és lelkészi jelentés 
3. a 2018. évi költségvetés és gyülekezeti munkaterv elfogadása 

 
Március 4-én vasárnap Mihályiban az ev. templomban az istentiszteletet követően 11.45 órakor közgyűlés  

Napirendi pont: 
1. egyházközségi választás 

 
Március 11-én Magyarkeresztúron az ev. templomban az istentiszteletet követően 14.45 órakor közgyűlés (feltételesen, ha a márc. 
4-i választás eredménytelensége miatt 2. forduló szükséges)  

Napirendi pont: 
1. egyházközségi választás – 2. forduló 

 
A választás fontosságára tekintettel mindegyik alkalommal megjelenésükre számítunk! 

 

2018 - Általános tisztújítás gyülekezeteinkben 
Evangélikus egyházunk törvényei értelmében 2018 márciusában lejár a mostani presbitérium megbízatása, ezért választást tartunk a 
2018-2024-es időszakra a püspökök kivételével minden tisztségre.

 
 
Az ajánlhat személyeket a különböző tisztségekre és szavazhat a jelöltekre, aki: 
 evangélikus, azaz keresztségben részesült, az evangélikus egyház tanítását elfogadja, vallja, és képessége szerint megtartja, 
 nagykorú és 
 2017-re gyülekezetünkben egyházfenntartói járulékot fizetett. 

 
A jelölés elfogadásának, valamint a tisztség vállalásának feltétele ezeken felül: 
 a rendezett életvitel. 
 a jelölteknek konfirmáltaknak kell lenniük. 

 
2018. január 14-től a választói névjegyzék megtekinthető az istentiszteletek alkalmával.  
 
2018. február 11-ig várjuk az ajánlásokat a különböző tisztségekre e „Gyülekezeti Hírmondó”-ban megtalálható lapon. Az ajánlások lead-
hatók az istentiszteletek alkalmával, vagy a gondnokoknak, vagy a jelölő bizottság tagjainak, melyeket a gyülekezeti jelölőbizottság össze-
sít, majd megkeresi az ajánlást kapott személyeket, hogy vállalják-e a jelöltséget, amelyről írásban nyilatkoznak. Az ajánlásokat kérjük, 
mielőbb adják le! 
 
Február 18-án, vasárnap délelőtt Mihályiban a gyülekezeti közgyűlés véglegesíti a jelöltek listáját (A többi helyeken az istentiszteletek 
azonban megtartásra kerülnek). A listát közzétesszük február 18-tól a templomban, valamint gyülekezetünk honlapján 
(http://vadosfa.lutheran.hu) 
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Március 4-én, vasárnap délelőtt a választói névjegyzékben szereplők írásban adhatják le szavazatukat valamennyi jelöltre Mihályiban 
(előtte Vadosfán az istentisztelet megtartásra kerül). Március 11-én, vasárnap délután Magyarkeresztúron második fordulót tartunk azok-
kal a tisztségekkel kapcsolatban, amelyekre egyik jelölt sem szerzett a szavazatok 50%-ánál többet (a presbitereknél valószínű, hogy elő-
áll ez a helyzet), vagy amelyeknél szavazategyenlőség alakult ki. Aznap délelőtt az istentiszteletek megtartásra kerülnek.  
Az eredmények a honlapon és a hirdetőtáblákon kerülnek kihirdetésre. 
 
Március 24-én, szombaton du. 4 órakor istentisztelet keretében iktatjuk be a megválasztott tisztségviselőket Kisfaludon 16 órakor. Más-
nap, virágvasárnap Celldömölkre várjuk testvéreinket a négy artikuláris gyülekezet soron következő közös alkalmára). 
 
A jelölés és a választás folyamatát a gyülekezet jelölőbizottsága bonyolítja le. Forduljanak bizalommal a bizottság tagjaihoz: 

 Balogh Dénes   Kisfalud, Táncsics u. 8..  tel: 06 20 545 0842 

 Burus Vendelné   Kisfalud, Kossuth u. 15.  tel: 06 20 972 7050 

 Kovács Attila elnök  Mihályi, Hunyadi u. 73.  tel: 06 70 334 6740 e-mail: kovacsatti73@gmail.com 
 

Tájékoztatásul a jelenleg hivatalban levők névsora: 
  
(Magyarázat: Gy  - Gyóró, K - Kisfalud, Mk - Magyarkeresztúr, M - Mihályi, P - Potyond, Zs - Zsebeháza, V - Vadosfa) 
 
Összgyülekezeti presbitérium 
 Lelkész  Mihácsi Lajos h.lelkész (Felpéc) 
 Felügyelő  Sümeghy Péter - M 
 Másodfelügyelő  Szalai Csaba - V 
 Jegyző  Németh Ferencné - Mk 
 Pénztáros  Kálmán Györgyné - V 
  
Delegált presbiterek – kövéren szedett betűvel  
         
Egyéb tisztségviselők  
 Számvevőszéki elnök  Ódorné Á. Margit - K 
 Számvevőszéki tag  Bödecs János – M; Pintér László – M; Tompos Sándorné ifj. – V 
 Jelölőbizottsági tag  Balogh Dénes – K; Burus Vendelné – K; Kovács Attila - M 
 Egyházmegyei küldött  Győrffy Előd dr. - M 
Tiszteletbeli presbiterek:  Gulyás Bálintné – Zs; Győrffy Előd dr. – M; Kálmán Istvánné – K; Kiss Jenő dr. – M; Kovács Gyula – M; 

+Marics Sándorné – M; +Nagy Jenőné – Mk; +Nagy Zoltánné – Mk; Németh Miklósné – Mk; Pintér Gyu-
la – M; Potyondi Lászlóné – Zs; Tar Jenőné – Mk; Udvariné Kiss Katalin – M; +Lukács Dénesné – Mk; 
+Németh Kornélia – K; +Surányi János id. – Mk; +Tömböly János id. – M 

 
Gyóró presbitériuma:   

gondnok: Kovács Béla  
presbiter: Dobos Zoltánné; Horváth Józsefné; Kovács István; Kovács József; Varga Krisztina 

 
Kisfalud presbitériuma:  

gondnok: Kálmán István;  
presbiter: Balogh Dénes; Kálmán Gábor; Kissné Varga Katalin; id. Nagy Árpád; Nagy Zoltán; Németh József; ifj. Pfahnl 

László; Berebora Istvánné 
 
Mihályi presbitériuma:  

gondnok: Bálint Kálmán;  
presbiter: Horváth Gábor; Horváth Szabolcs; Pintér Jenőné; Pintér László; Pintér Szilvia; Sümeghy Péter; Sümeghy Pé-

terné; Varga József; ifj. Zsirai Lajos 
Magyarkeresztúr presbitériuma:  

gondnok: Kovács Imre;  
presbiter: Horváth Jánosné; Kovácsné Kálmán Gyöngyi; Németh Ferencné; Németh Károly; Tóth Jánosné 

Potyond presbitériuma:  
gondnok: Kiss Bence;  
presbiter: Halász Zoltán; Kiss Alex; Kiss Balázs; Kiss László; Molnár Imréné 

Vadosfa presbitériuma:  
gondnok: ifj. Tompos Sándorné;  
presbiter: Dan Andrásné; Kálmán Györgyné; Szakács Lajos; Szalai Csaba; Szalai Csabáné 

Zsebeháza presbitériuma:  
gondnok: Náray Lajos;  
presbiter: Béres Bernadett; Gacs Jenőné; Kovácsics Pál; Náray Katalin; Varga-Tóth Lívia 



Lelkészi jelentés a 2017-s évről 
Az év igéje: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 36,26a) 

Reformáció 500 
 
A 2017-s esztendő jubileumi év volt – 500 éve történt a reformáció kezdetét jelző 95 tétel kifüggesztése, amikor Luther Márton kiszö-
gezte a wittembergi vártemplom kapujára. A sok országos rendezvény mellett helyi rendezvény is volt. 

A négy – a mai Magyarország területén levő - artikuláris gyülekezet (Celldömölk, Nemescsó, Nemeskér és Vadosfa) közös ren-
dezvénysorozatot tervezett „Hidak a reformáció évszázadai fölött” jelszóval.  
A közös ünnepen helyi istentiszteletek nem voltak, mindenkit a közös alkalmakra vártunk.  
Ennek keretében 2017-ben két közös ünnepi alkalmat, találkozót szerveztünk. Április 9-én, virágvasárnap Nemeskéren, szep-
tember 24-én pedig Vadosfán volt közös, mind a négy gyülekezet részvételével ünnepi, úrvacsorás istentisztelet a négy gyüle-
kezet lelkészeinek együttes szolgálatával. Ezeket szeretetvendégség követte, amikor is a kötetlen találkozásra, beszélgetésre 
volt lehetőség. Nemeskéren a mozgássérültek előadásában láthattuk a Passiót, Vadosfán pedig aznap délután orgonahangver-
seny volt – Róth Márton szolgálatával. 
2018-ban fejeződik be a sorozat, amikor is majd Celldömölkön és Nemescsóban zárul az ünnepi program. 

 Gyülekezeti kirándulás keretében Sopronban megnéztük a „Reformációi képeskönyvet”. 

 Az egyházkerület ajándékaként elültetésre került Vadosfán, a parókia előtt egy mezei juharfa, a reformáció emlékére. 

 Joób Olivér ny. lelkész tartott vetítettképes előadást a reformációról Mihályiban, a kultúrházban. 

 Reformáció ünnepén Dr. Szabó Lajos professzor, a Hittudományi Egyetem rektora szolgált igehirdetéssel. 
 
Lelki alkalmak 

- januárban ökumenikus imaheti alkalmak voltak Mihályiban és Kisfaludon. 

- május 4–én volt a kisfaludi templom felszentelésének 20. évfordulója. A hálaadó alkalom április 30-án volt Mesterházy Balázs 
esperes szolgálatával.. 

- május 24-én volt a konfirmáció Vadosfán, amikor 4 fiatal konfirmálkodott. 

- június 11-én adtunk hálát a magyarkeresztúri templomunk felújításáért. Ez egyúttal tanévzáró istentisztelet is volt! A szolgálatot 
Szemerei János püspök végezte. 

- augusztusban – immár évek óta – mindenütt volt úrvacsoraosztás. Böjt 1. és ádvent 1. vasárnapján is Mihályiban az istentisztelet 
úrvacsorai alkalom volt. 

- szeptember 24-én – hagyományosan – orgonahangverseny volt a vadosfai megújult orgonán – a másik három artikuláris gyüle-
kezettel közösen. Róth Márton szólaltatta meg orgonánkat. 

- reformáció ünnepén istentisztelet volt Vadosfán vendég-igehirdetővel (Dr. Szabó Lajos) 

- falunapi alkalmainkon ökumenikus istentiszteletet tartottunk. Ez évben Kisfaludon a róm. kat.. templomban, Mihályiban pedig az 
ev. templomban volt. 

- aug. 20-án Vadosfán volt emlékező istentiszteletünk – Joób Olivér szolgálatával. 

- temetői istentiszteleteink a megszokott rend szerint voltak nov. 1-én. 
 
Betegúrvacsorát két alkalommal kértek. Magyarkeresztúron az Idősek Otthonában ádventben úrvacsorás istentisztelet volt. 
 
A Voices of Seventh Day ifjúsági kórus CD felvételt készített Vadosfán. 
Rábaszentandrási gyülekezet kirándulócsoportja látogatta meg vadosfai templomunkat. 
 
Keresztségben részesült 12 fő (ebből 1 felnőtt) 
Konfirmálkodott 5 fő (ebből 1 felnőtt). Sajnos 1 fiatal nem jutott el a konfirmációig. 
Esküvő: 5 pár (ebből ökumenikus 2 pár) 
Temetés: 17 fő. 
 
Segítség 
Kiss Csaba elkezdte tanulmányait a Hittudományi Egyetemen – hitoktatói szakon. Reménységgel tekintünk leendő szolgálataira. A 
karácsonyesti gyermekműsor betanításában már az idén is segített. 
 

 Gyóró Kisfalud Magyarkeresztúr Mihályi Potyond Vadosfa Zsebeháza Bogyoszló Páli Össz. 

Istentiszteleti alkalmak 
száma 

14 26 26 46 16 32 15 
  

175 

Úrvacsorai alkalmak 
száma 

5 5 5 7 5 9 5 
  

41 

A választói névjegy-
zékben szereplők 
száma 

29 123 78 215 32 34 60 3 1 575 

 
Egyéb szolgálatok 



- Gyóró 
o aradi vértanúk emlékhelyének megáldása avatás 
o 56-os emlékmű megáldása 
o ádventi gyertyagyújtás 

- Kisfalud 
o ökumenikus imaheti istentisztelet 
o falunapi istentisztelet 
o tájházavatás 
o ádventi gyertyagyújtás 

- Magyarkeresztúr 
o ádventi gyertyagyújtás 

- Mihályi 
o ökumenikus imaheti istentisztelet 
o falunapi istentisztelet 
o ádventi gyertyagyújtás 
o „Világtalálkozó” alkalmán szolgáltam 
o a 130 éves általános iskola emléktáblájának megál-

dása 
o házszentelés 

- Vadosfa 
o ádventi gyertyagyújtás 

 
Építkezés 

- elkészült a magyarkeresztúri templom felújítása  

- Gyóróban az imaház melletti lakás korszerűsítésébe fogunk bele – egyházmegyei támogatással. Elkészült az új vizesblokk. 

- Mihályiban a volt tanítólakáshoz megvásároltuk a kazánt. A lakó kiköltözése után elvégezhető a csere. 

- A potyondi templom külső felújításához megtettük az első lépéseket, megindítottuk a gyűjtést. A szeptember 24-i alkalmunk per-
selypénze is erre a célra kerül meghirdetésre. A gyűjtés eddigi eredménye: a szept. 24-i vadosfai alkalom perselypénze 224.300 
Ft, gyűjtés eredménye 145.000 Ft. Az egyházmegyétől 2018-ra 400.000 Ft-s ígérvénnyel rendelkezünk.. 

 
Gazdálkodás, ügyvitel 

- Az elszámolás, gazdálkodás rendben történt, a terveknek megfelelően. Fontosabb adatok: 
 Összesen Vadosfa Gyóró Kisfalud Magyarkeresztúr Mihályi Potyond Zsebeháza 

Nyitó pénzkészlet 12 895 336  4 750 266  820 896  650 404  2 258 723  3 168 652  354 989  891 406  

Záró pénzkészlet 12 237 333  4 009 337  211 398  786 735  2 105 621  3 510 559  740 225  873 458  

Fontosabb bevételek:         
- Egyházfenntartás 3 769 000  264 000  184 000  816 000  540 000  1 373 000  220 000  372 000  

- Perselypénzek 1 609 235  532 435  26 800  290 535  253 250  397 855  57 200  51 160  

- Adományok 281 000  17 000    85 000  30 000  149 000      

- Építési segély egyházme-
gyétől 

500 000  500 000      

- Ingatlan bérbeadása 868 990  36 990  165 000    221 000  446 000      

- Önkormányzati támogatás 100 000        100 000     

Céladományok 576 300    207 000  369 300  

Offertóriumok 194 240  72 570  1 200  17 640  28 520  67 110  5 000  2 200  

Fontosabb kiadások:         

Felújítások, javítások 2 600 305    1 258 154  38 000  767 834  519 807    16 510  

 
Egyéb 

- Lelkészakadémián vettem részt Révfülöpön 

- Munkaévzáró lelkészkonferencián vettem részt Balatonszárszón 

- Balatonfüreden néhányan részt vettünk előző esperesünk, Gabnai Sándor beiktatásán 

- Sopronban a Szeretetotthon megválasztott intézményi lelkészének iktatásán vettem részt 

- Lelkészi Munkaközösségi üléseken vettem részt (évi 10 alkalom) 

- Pápán részt vettem az egyházmegyei reformációs ünnepen és a „Tisztelendők” c. könyv bemutatóján 
 
Kiadványaink 
A képes falinaptár ismét keresett volt. A vadosfai templomunkról készült gyönyörű fotókönyvet is sokan megvásárolták. Köszönjük 
Pintér András művészi fotóit. 
 
Alapítványunk  

- a kuratórium támogatta  
o a kirándulásunkat 
o gyülekezeti lapunk megjelenéséhez hozzájárult 
o elkészíttette a 2018-s évi képes falinaptárt és a vadosfai templomról készült képes fotóalbumot (Pintér András eddigi 

segítségét köszönjük, és számítunk rá továbbra is.) 
o rászorulókat anyagi segélyben részesített. Köszönjük. 

 
Honlapunkat folyamatosan frissítjük, ahol istentiszteleti alkalmaink is megtalálhatók. Kérjük, segítsék megfelelő tartalommal feltölteni! 
 
Gyülekezetünk kiadványa, a „Gyülekezeti hírmondó” 3 alkalommal jelent meg (böjt, nyár, ádvent), beszámolva a fontosabb esemé-
nyekről. Köszönjük Füzi Józsefnek, hogy kedvezményesen készíti el lapunkat! 



 
Gyülekezeti kirándulást ez évben is megrendeztük, Ausztria (Gálos, Ruszt), Fertő-part és Sopron útvonalon. Tele busszal mehet-
tünk, oly sok volt az érdeklődő. 
 
Gyülekezeten kívüli alkalmakon is részt vettünk.  
 

- Decemberben Sopronban részt vettünk az egyházmegye missziói- és ifjúsági napon 
 
Köszönjük, akik nem feledkeztek el rendelkezni adójuk kétszer 1 %-áról, és akik rendezték időben 2017-re is egyházfenntartási járu-
lékukat. 
 
Az útmutatók és a kalendáriumok az idén is keresettek voltak. A „Dunántúli Harangszó”-nak – amely egyházkerületünk negyedévente 
megjelenő kiadványa – 26 előfizetője volt 2017-ben a gyülekezetben. 
 
Köszönöm Hanvay Enikő farádi lelkésznőnek, hogy végzi a hitoktatás szolgálatát. 
 
Köszönöm mindenütt azoknak a testvéreknek a szolgálatát is, akik gondoskodnak a templomaink rendben tartásáról. Köszönöm kán-
toraink 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 le-
gyen. Köszönet a tisztaságért, az odafigyelésért. A kántori, a gondnoki, a pénztárosi szolgálatért. S külön köszönöm, ha jelzés érke-
zik, kik azok, akik betegek, vagy kórházban vannak, hogy megkereshessem őket. Hálásak vagyunk Horváth Gábornak, aki már hosz-
szú évek óta gondoskodik a vasárnapi ebédről. S külön köszönöm elnöktársamnak, Sümeghy Péter felügyelő testvéremnek azt a 
sok-sok munkát, amely nélkül a felújítások legnagyobb része nem történhetett volna meg. 
 
Adjunk hálát az elvégzettekért, és kérjünk még kegyelmi időt, hogy mulasztásaink pótolhatók legyenek. 
 
 
Erős vár a mi Istenünk! 

Mihácsi Lajos  
helyettes lelkész

 
Az istentiszteleten résztvevők száma 2017-ben 

A létszámban mindenütt benne van a kántor és a lelkész is! 

 
Magyarázat:  
   a zárójelben levő szám az úrvacsorázók számát jelzi  
    * - az istentiszteleten keresztelő(k) volt(ak) 
    + - az istentiszteleten temetésről való megemlékezés volt 
  e – házassági évfordulóról volt megemlékezés 
 

DÁTUM ÜNNEP Gy K Mk M P V Zs  Megjegyzés 

jan.. 1. Újév 8(0) . . . 10(8) 7(6) .   

jan.. 8. Vízkereszt ü.u.1.v. . 12 10 22 . . 7   

jan.. 15. Vízkereszt ü.u.2.v. . . 13 24 12 7 .   

jan.. 17. Ökumenikus imahét 
 

49 
     

  

jan.. 22. Vízkereszt ü.u.3.v. 6 20 . 24 . . .   

jan.. 29. Vízkereszt ü.u.4.v. . . . 23 . 9 .   

febr.. 5. Vízkereszt ü.u.u.v. . . . 24 . 9 .   

febr.. 12. Hetvened v. . 36 12 25 . . 13   

febr.. 19. Hatvanad v. . . 13 21 9 7 .   

febr.. 26. Ötvened v. (Esto mihi) 10 36* . 22 . . .   

márc.. 5. Böjt 1.v. (Invocavit) . . . 22(13) . 7 .   

márc.. 12. Böjt 2.v. (Reminiscere) . 21 16 22 . . 9   

márc.. 19. Böjt 3.v. (Oculi) . . 28++ 27 11 10 .   

márc.. 26. Böjt 4.v. (Laetare) 8 25 . 27 . . .   

ápr.. 2. Böjt 5.v. (Judica) . . . 23 . 12+ .   

ápr.. 14. Nagypéntek . . . . . 74(51) .   

ápr.. 16. Húsvét ünnepe . 60(16) 26(18) 34(20) . . 38*+++(11)   



DÁTUM ÜNNEP Gy K Mk M P V Zs  Megjegyzés 

ápr.. 17. Húsvét 2. napja 21(14) . . . 24*+(17) 13(10) .   

ápr.. 23. Húsvét ü.u.1.v. (Quasi modo geniti) 7 29 . 11 . . .   

ápr.. 30. Húsvét ü.u.2.v. (Misericordia domini) . 125 . . . . . hálaadó istentisztelet - 
20 éves a templom 
(Mesterházy Balázs es-
peres) 

máj.. 7. Húsvét ü.u.3.v. (Jubilate) . . . 25 . 5 .   

máj.. 14. Húsvét ü.u.4.v. (Cantate) . 25 13 25 . . 7   

máj.. 21. Húsvét ü.u.5.v. (Rogate) . . 16 29* 13 5 .   

máj.. 25. Mennybemenetel ü. . . . . . 29 .   

máj.. 28. Húsvét ü.u.6.v. (Exaudi) konfirmáció . . . . . 75(38) .   

jún.. 4. Pünkösd ünnepe . 36(18) 10(8) 27(18) . . 7(6)   

jún.. 5. Pünkösd 2. napja 7(5) . . . 7(6) 18(13) .   

jún.. 11. Szentháromság ünnepe . . 118 . . . . templomszentelési ün-
nep (Szemerei János 
püspök) 

jún.. 18. Szentháromság ü.u.1.v. . . 34* 24 6 6 .   

jún.. 25. Szentháromság ü.u.2.v. 6 16 . 20 . . .   

júl.. 2. Szentháromság ü.u.3.v. . . . 26 . 6 .   

júl.. 9. Szentháromság ü.u.4.v. . 21 10 26 . . 7   

júl.. 16. Szentháromság ü.u.5.v. . . 29* 54+ 9 8 .   

júl.. 23. Szentháromság ü.u.6.v. 6 21 . 21 . . .   

júl.. 30. Szentháromság ü.u.7.v. . . . 28 . 9 .   

aug.. 6. Szentháromság ü.u.8.v. . . . 24+(12) . 11(10) .   

aug.. 13. Szentháromság ü.u.9.v. . 21(16) 11(10) 23 . . 11(10)   

aug...20 Megemlékezés 1751-ről      30  Joób Olivér szolg. 

aug.. 27. Szentháromság ü.u.11.  v. 7(5) 28 . 21 10(9) . .   

szept.. 3. Szentháromság ü.u.12.v. . . . . . 53 .   

szept.. 10. Szentháromság ü.u.13.v. . 21 13 28 . . 11   

szept.. 16. Falunap    40    falunap 

szept.. 17. Szentháromság ü.u.14.v. . . 10 21 6 10 .   

szept.. 24. Szentháromság ü.u.15.v. . . . . . 250 
(190) 

. Celldömölk-Nemescsó-
Nemeskér-Vadosfa rész-
vételével+ HŐSÖK NAP-
JA 

okt.. 1. Szentháromság ü.u.16.v. . . . 20 . 8 .   

okt.. 8. Szentháromság ü.u.17.v. . 21 13 26 . . 6   

okt.. 15. Szentháromság ü.u.18.v. . . 13 34 12 18* .   

okt.. 22. Szentháromság ü.u.19.v. 8 44 . 20 . . .   

okt.. 31. Reformáció ünnepe      80(56)  Dr. Szabó Lajos rektor 
szolgálata 

nov.. 1. Mindenszentek 19 27 19 40 5 20 18   

nov.. 5. Szentháromság ü.u.21.v. . . . 41e . 6 . M - megemlékezés há-
zassági évfordulóról  

nov.. 12. Szentháromság ü.u.u.e.e. (Ítélet) v. . 25 11 20 . . 7   

nov.. 19. Szentháromság ü.u.u.e. (Reménység) 
v. 

. . 14 23 8 7 .   

nov.. 26. Szentháromság ü.u.u. (Örökélet) v. 20 33 . 31 . . . teológa szolgálata - Né-
meth Kitti 

dec.. 3. Ádvent 1.v. . . . 17(14) . 21* .   

dec.. 10. Ádvent 2.v. . 26 12 21 . . 8   

dec.. 17. Ádvent 3.v. . . 14 20 26+ 12 .   

dec.. 24.  Karácsony szenteste . . . . . 227 .   

dec.. 25. Karácsony ünnepe . 72(44) 11(7) 21(15) . . 14(7)   

dec.. 26. Karácsony 2. napja 14(11) . . . 16(11) 14(11) .   

dec.. 31. Óév . 26(15) 16(13) 20(11) . . 7(5)   

  



Gyülekezeti munkaterv a 2018-s évre 
Az év igéje: Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” (Jel 21,6c) 

 

Immár mögöttünk a reformáció ötszáz éves jubileumi éve. Amikor olyan rendezvénybőségben éltünk, hogy szinte lehetetlen volt követni. Budapesten és 
vidéken, Magyarországon és külföldön tudományos-teológiai-kulturális-sport, és még ki tudja, hányféle fajta rendezvény és megemlékezés volt. Ez az 
esztendő egy kicsit csendesebb lesz talán. Legalábbis abban a tekintetben, hogy kevesebb ilyen jellegű program lesz. Bár ez az év a választások – a 
gyülekezeti tisztújító választások – éve, azonban tennivaló lesz bőségesen. 

2017-ben sem Lutherre és a reformátorokra emlékeztünk elsősorban, hanem újra rácsodálkozhattunk a legnagyobb kincsünkre, az evangé liumra. 
Amelyről időnként hajlamosan vagyunk elfeledkezni, és Urunk helyett önmagunkat próbáljuk előtérbe helyezni. Pedig nem az a fontos, hogy mi mit tet-
tünk, hiszen mi csak eszközök vagyunk a Teremtő kezében. Nem lehet elégszer rácsodálkozni és hálát adni azért a szeretetért, ahogyan Isten szeret 
minket. Ahogyan mindent megtesz azért, hogy el ne vesszünk. 

A Szentírás egy olyan csodálatos forrás, amely ott lehet a kezünkben, olvashatjuk, ízlelgethetjük. Nem kell senki, aki lefordítja nyelvünkre, mert a refor-
máció vívmányaként immár anyanyelvünkön olvashatjuk. Igazi, kiapadhatatlan forrás ez a szomjazónak. Csak élni kell vele.  

Történhet bármi, ez a forrás soha nem apad el. S Urunk felkínálja mindenkinek, méghozzá ingyen. Elérhető mindenki számára. Hát ez a legnagyobb 
csoda. 

„Van örök kincsünk, becsesebb nincs nála földön, égen. Az arany, ezüst, drágakő csak por, ha hozzá mérem. Nem múlta felül semmi még, és nincs, 
ami felérje. Ez örök égi ajándék: az Isten szent igéje. … Ó, zengjen néked szüntelen, nagy Istenünk, a hála, Hogy igéd által elvezetsz az üdvösség útjá-
ra! Ki rátalált e kincsre már, nem ismer szegénységet, S nincs, aki el ne nyerhetné e kincset: szent igédet.” (EÉ 286,1.7) 

Láthatóan evangélikus! – hangzott s hangzik a szlogen. Legyünk érezhetően is evangélikusok! Ne a szem, a látszat, hanem a szív segítsen felismerni 
egymásban azt, hogy mindnyájan – az evangélium által – megajándékozottak vagyunk. Legyen ez a mi igazi örökségünk és úti-csomagunk, amit vi-
szünk magunkkal, áldott teherként – ebbe az új esztendőbe is. 

Urunk kezébe tesszük életünket, jövőnket, terveinket. Ő adjon erőt, bölcsességet, hogy mindent Neki tetszően végezhessünk, s mindenért Neki adhas-
sunk hálát. 

Kötelező offertóriumok 2018. évre 

 

január 7.  templomépítési off. 
február 18.  egyházmegyei off. 
április 8.  szórványoff. 

április 29. egyházzenei off. 
május 13. missziói off. 
június 24. gyógykezeltetési off. 

szeptember 2.  ifjúsági off. 
október 28.  bibliaterjesztési off. 

 
A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat alapjául szolgáló offertórium - Időpontját 2018. első félévében a gyülekezetek tetszés szerint határozzák meg.  
Az offertóriumok és járulékok beküldése – a banki költség csökkentése miatt – évi két részletben, levél kíséretében történik. 

 
Reformáció 500 
A 2017-s esztendő jubileumi év volt. 

A négy – a mai Magyarország területén levő - artikuláris gyülekezet (Celldömölk, Nemescsó, Nemeskér és Vadosfa) közös rendezvénysoro-
zatot kezdett 2017-ben „Hidak a reformáció évszázadai fölött” jelszóval. 
Ennek keretében – a múlt évhez hasonlóan – 2018-ban is két közös ünnepi alkalmat, találkozót szervezünk. Március 25-én, virágvasárnap 
Celldömölkön, szeptember 23-án pedig Nemescsóban lesz közös, mind a négy gyülekezet részvételével ünnepi, úrvacsorás istentisztelet a 
négy gyülekezet lelkészeinek együttes szolgálatával. Ezeket szeretetvendégség követi, amikor is a kötetlen találkozásra, beszélgetésre is 
lesz lehetőség 

 
Előttünk álló feladatok: 

- Általános tisztújítás (megválasztott tisztségviselők beiktatása márc. 24-én Kisfaludon) Esetleg a Voices of Seventh Day ifjúsági kórus 
szolgálatával. 

- Nyugdíjazás miatt esedékes lelkészválasztás és iktatás. 

- Kirándulás – tervezett helyszín – Pozsony. Reméljük, sokan tartanak velünk idén is. 
 
Lelki alkalmak 

- tervezett istentiszteleti alkalmaink a mellékletben találhatók 

- januárban ökumenikus imaheti alkalmak lesznek Mihályiban és Kisfaludon. 

- áprilisban és szeptemberben Celldömölkön ill. Nemescsón artikuláris gyülekezeti alkalmak. 

- május 13-án lesz a konfirmáció Vadosfán. 6-an készülnek – Mihályiból, Kisfaludról és Magyarkeresztúrról, valamint Szombathelyről és Mo-
sonmagyaróvárról. 

- augusztusban – immár évek óta – mindenütt lesz úrvacsoraosztás. Mihályiban böjt 1. és ádvent 1. vasárnapja is úrvacsorai alkalom. 

- szeptember 22-én (szombat) – hagyományosan – orgonahangversenyt szeretnénk tartani a vadosfai orgonán.  

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

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

- aug. 20-án Vadosfán tartjuk emlékező istentiszteletünket. 

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

Istentiszteleti rend változása ez évtől:  
Vadosfán csak a hónap 1. vasárnapján, és a közös alkalmakon lesz istentisztelet. 



Gyóróban a hónap 3. vasárnapján de. ¾ 10-kor lesz istentisztelet. 
Magyarkeresztúron a hónap 2. és 4. vasárnapján du. 2 órakor lesz istentisztelet. 

 
Építkezés 

- Mihályiban a volt tanítólakásban szükségessé vált a kazáncsere, valamint szeretnénk a külső fal javítását elvégezni. Esetleg itt lehetne kiala-
kítani az új parókiát?  

- Szeretnénk a potyondi templom külső felújítását elvégezni. Folytatjuk a gyűjtést is e célra. 

- Magyarkeresztúron elmaradt még a bejárat feletti előtető kialakítása. 

- Vadosfán a káplánszoba felújítása lenne szükséges. (a járólap már kb. két éve megvásárlásra került) 

- Ha az új lelkész helyben lakó lesz, szükséges lesz a parókia felújítására (fürdő-, WC felújítás, szobák parkettázása, fűtéskorszerűsítés, fes-
tés-mázolás)  

 
Gazdálkodás, ügyvitel 

- a megszokott rend szerint 
 
Egyéb 

- április 11-én Potyondon lesz a Lelkészi MunkaKözösség ülése 

- április 27-én Vadosfán lesz egyházmegyei közgyűlés 

- Mihályiba egyházfi szolgálatra keresünk jelentkezőt. A részletekről a gyülekezet gondnoka tud felvilágosítást adni (feladat, 
díjazás, stb.) 

 
Kiadványaink 

- Gyülekezetünk kiadványa, a „Gyülekezeti hírmondó” XI. évfolyamába lép. Ez évben is szeretnénk legalább 3 alkalommal megjelentetni 
(böjt, nyár, ádvent), beszámolva a fontosabb eseményekről.  

- Az gyülekezeti falinaptár kiadását szeretnénk folytatni. Az elmúlt évi naptár sikeres volt, 250 példányban készült. Pintér András eddigi segít-
ségét köszönjük, és számítunk rá továbbra is. 

 
Alapítványunk  

- a kirándulás és a szeptemberi orgonahangverseny megrendezéséhez is várhatóan kapunk támogatást 
 
Honlapunkat folyamatosan frissítjük. 
 
Gyülekezeten kívüli alkalmakon is szeretnénk, ha mindig, és minél nagyobb létszámú csapat képviselné egyházközségünket. 
 
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. a hirdetőtábláinkon – időpontjukkal együtt, amint tudomásunkra jut.  
 
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 falinaptár kiadását is folytatjuk. 

- A „Dunántúli Harangszó”-nak – amely egyházkerületünk negyedévente megjelenő kiadványa – 26 előfizetője van már a gyülekezetben. 

- A formájában megújult „Evangélikus Élet” c. magazin is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasárnapról vasárnapra megtalálható. 

- Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv. Luther-rózsa kitűző – is kapható, vagy megren-
delhető. 

 
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.  
 

Isten áldása legyen terveinken és azok megvalósulásán. 
 

Erős vár a mi Istenünk! 
Mihácsi Lajos  

helyettes lelkész
 

Nyomdai munkák: IM3 Kft. Vadosfa, Rákóczi tér 8. Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2018.01.12. 
 


