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Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak
titeket (Ézs 66,13)
Kedves Testvéreim! Kedves Édesanyák! Ked- gyermekként, felnőttként egyaránt hányszor és
hányszor álltunk elkeseredetten, könnyes szemves Nagymamák, Dédmamák!
mel édesanyánk elé. Ahelyett, hogy velünk
Kedves szép szokás, hogy anyák napján virágot együtt sírt volna még a legreménytelenebb helyviszünk az édesanyáknak. Felhívjuk őket telefo- zetben is vigasztalni próbált. Kisgyermekkorban
non, meglátogatjuk őket, megsimogatjuk arcu- a sebesülésre adott puszi jobb volt minden fájdakat, könnyes szemmel megállunk előttük. Ezt a lomcsillapítónál, vagy kötszernél. Felnőttként, a
kedvességet, megkülönböztetett figyelmet az
édesanyák nagyon megérdemlik. Szomorú tapasztalatom azonban, hogy az anyák napi
kedvességünk hamarabb elhervad, mint az a
virág, amit ezen a napon átadtunk az Édesanyánknak.
Pedig az édesanya, akihez a Biblia Istent hasonlítja: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy
vigasztallak titeket.” – mondja az Úr” mindenképpen többet érdemel egy a naptárban meghatározott napnál. Luther Márton így tanít: „Ők
Isten helyettesei, legyünk hálásak, hogy nem
fát, vagy egy követ jelölt ki Isten helyetteséül,
hanem egy érző szívű édesanyát.”
Anyák napja után néhány nappal keressük
meg együtt igénkben az élet virágait. Nincs annál szebb, és tartósabb öröm, mint amit a szüleinkkel együtt élünk át. A puszta emlékezés
helyett a mindannyiónk által átélt élményekre simogatás, bátorító szavak sokáig erőt adtak. Így
szeretné ez az ige a figyelmünket irányítani. Kis- vigasztal Isten is. Ilyen magától értődően, ennyi-

re sokáig érezhetően. Sokan tapasztaltuk meg
már az erőt az Úr szavában. Amivel lehet újrakezdeni, felállni, tovább menni.
Testvéreim, az édesanyákra való emlékezés,
tartson vissza elhibázott, elhamarkodott lépésektől. Áldozatkész életre, jó munkára biztasson
és lelkesítsen. Ehhez csendre, Isten előtti
csendre van szükség.
Köszönet az édesanyáknak, köszönet Istennek
az édesanyákért. Kérjük Istent, hogy az ő akarata szerint éljünk. Akarata szerint legyünk
gyermekek és édesanyák.
Kérjük Isten, hogy azt az áldozatos szeretet,
amelyet Jézus Krisztusban adott, és amelynek
földi képe az édesanya önfeláldozó élete, ezt
tőle tanult hivatásként tudjuk megélni, és mi is
így tudjuk fogadni.
Isten áldja az édesanyákat.
Ámen.
Imádkozzunk!
Atyám! Hálát adok Neked édesanyámért. Mindig láttasd meg velem, hogy mennyi jót adtál
nekem általa. Add, hogy ezért mindig hálás legyek. Amikor a saját életemet élem, akkor legyek megértő hozzá, és ne csak tőle várjak
megértést.
Áld meg Urunk, otthonunk békességét. Ámen.

Ezúton szeretnénk egyházközségünk
tagjainak hírül adni a választás eredményét.
Felügyelő: Szolnoki András, Boba
Főgondnok: Ambrus Tibor, Boba
Másodgondnok: Csajbók István, Boba
Jegyző: Kendeh-KirchknopfAnita, Boba
Pénztáros: Horváthné Ovádi Nikoletta,
Boba
Számvevőszék elnöke: Mórotz Zsolt, Boba
Bobai presbiterek: Baráth Gézáné, Baráth
Lajos, Fridrich Jánosné, Mestery Tibor,
Mesteryné Pődör Ágnes, Nagy György,
Sebestyén Tibor, Szelestey László
Nemeskocsi gondnok: Sebestyén Károlyné
Nemeskocsi presbiterek: Baturin Erzsébet,
Bejczi Zoltánné, Berecz Lajosné, Fülöp
Dezső, Györkös Gézáné, Marsainé Nováki
Éva, Nider Zoltánné

Kemenespálfai gondnok: Géczi Istvánné
Másodgondnok: Badics András
Kemenespálfai presbiterek: Kovács
Ernőné, Rosta Zoltánné, Tóthné Györkös
Katalin
A presbitérium április 23-án megtartotta
alakuló ülését Bobán és ugyanezen az
alkalmon szavazatot adott le az
egyházmegye elnökségének jelöltjeire.
Itt mondjuk el, hogy azóta lezajlott az
egyházmegyei
választás
is. Az
egyházmegye 23 gyülekezete, két
érvénytelen szavazat mellett, egyhangúan
Rostáné Piri Magdát esperesnek, Mórotz
Zsoltot, a bobai számvevőszék elnökét
pedig
egyházmegyei
felügyelőnek
választotta.

Tisztújítás 2012

Amint arról már korábbi számainkban hírt
adtunk, 2012 a tisztújítás éve az
evangélikus egyházban. A mögöttünk levő
időszakban, mindhárom gyülekezetünkben
megtörténtek a választások és a
megválasztott tisztségviselők beiktatása is.
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MEGHÍVÓ

KÓRUSMUZSIKÁS
májusi délutánra
hívunk minden érdeklődőt a
BOBAI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBA
2012. május 13án, vasárnap 16 órára.
Hangversenyt ad a
KESZTHELYI HELIKON KÓRUS
Közreműködik:
Bánhidai Tamás – cselló
Dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna – zongora
Vezényel:
Kendeh Gusztávné
A belépés díjtalan
A perselyben elhelyezett adományokat
az oltár restaurálására fordítjuk
Kérjük azokat a Testvéreket, akiknek ez módjukban áll, hogy süssenek és hozzanak süteményeket a
hangversenyt követő szeretetvendégségre!

Gyülekezeti hírlevél 3/4. oldal - 6. évfolyam, 2. szám, 201 2. május 9.

Konfirmáció 2012

Amikor kezdenek zöldellni a fák, amikor
már elnyílóban vannak a gyümölcsfák, amikor a sárga repcehatár zölddé válik, amikor
szorgalmas méhek gyűjtik a virágzó akácról
a mézet, akkor már mindannyian tudjuk,
hogy csak egy kevés idő és elérkezik a konfirmáció is.
Minden esztendőben kisebb nagyobb csapat készül, várja a Szentlélek megerősítő áldását. Ebben az esztendőben hat fiatal térdel majd az oltár előtt. Előtte azonban számot kell adni tudásukról a konfirmációi vizsgán. Ez mindig nagy izgalmat jelent konfirmandusnak és lelkésznek egyaránt. 2012ben a konfirmációs vizsga május 20-án,
Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap, de 10
órakor, a konfirmációs istentisztelet május

28-án, Pünkösd hétfőn, de 10 órakor lesz.
Álljon itt a konfirmandusok névsora, hogy
imádságban tudjuk hordozni őket addig is,
amíg eljön számadás és az áldás vételének
napja.
Berkes Zsolt rk. és Kamondi Ilona ev. kamondi testvéreink leánya Klaudia, aki Ajkán,
1998. január 23-án született.
Csajbók István ev. és Kollár Hedvig ev. bobai testvéreink fia András, aki Celldömölkön, 1996. október 3-án született.
Fodor József ev. és László Judit Ida ev. bobai testvéreink leánya Hajnalka Judit, aki
Celldömölkön 1997. augusztus 20-án született.
Németh Károly ev. és Szuh Anikó ev. kemenespálfai testvéreink fia Kristóf, aki Celldö-

mölkön, 1997. október 23-án született.
Szabó Ernő ref. és Teveli Éva ev. bobai
testvéreink fia Patrik, aki Celldömölkön,
1997. október 29-én született.
Szolnoki András ev. és Németh Anita ev.
bobai testvéreink fia Balázs, aki Celldömölkön, 1997. december 19-én született.
Adja Isten, hogy ezek a nevek felolvastassanak az élet könyvéből az utolsó napon!
A konfirmációi istentiszteletre, május 28-án,
szeretettel hívjuk és várjuk a jubiláló konfirmandusokat, akik 1932, 1937, 1942, 1947,
1952, 1957, 1962 és 1987 évek során konfirmáltak gyülekezetünkben. Hívjuk őket a
találkozásra, a hálaadásra, az isten igéje
körül való együttlétre. Kérem jöjjenek el!

Tábori beharangozó

Kedves táborozó!
Mint minden évben, az idei esztendőben is, közvetlen az iskola befejezése után tartjuk
gyülekezeti táborunkat. Most nyáron már a jól megszokott, és mégis teljesen ismeretlen,
felújított táborhelyen: Őrimagyarósdon. A programokról csak röviden: ha az idő olyan,
természetesen Vadása-tó és fürdés, közös éneklések, áhitatok, kirándulás, biciklizés, a többi
maradjon meglepetés.
Az előre látható költségek: 14.000 Ft/fő. A jelentkezési lapok is nemsokára kiosztásra
kerülnek.
Mi már készülünk, ugye Te is?

Családok a Bibliában – hittanverseny 2012
helyzetjelentés

Acím egy kis értelmezésre szorul. A„Családok a Bibliában” volt az idei hittanverseny témája. Vagyis olyan történeteket válogattak
össze a szervezők, melyekben családok kerülnek bemutatásra. Így szó volt a teljesség
igénye nélkül Ábrahámról és Sáráról, Izsákról és Rebekáról, Jákobról és az ő 12 fiáról,
kiemelve természetesen Józsefet. Az újszövetségből pedig Zakariás és Erzsébet, és fiuk, Keresztelő János, József, Mária, és Jézus, valamint Simeon és Anna.
Az ő egymáshoz való viszonyukat kellett elsősorban tisztázni a feladatokban, de akadtak más részlet is, amire rákérdeztek.
Az idei évben a meghirdetés szerint minden
gyülekezet, minden korosztályból csak egy
csapatot (4 fő) küldhetett. Így indult csapatunk a 3-4. osztályból: Bécsi Edina, Bejczi
Luca, Horváth Szandra és Mestery Márton,

az 5-6. osztályból: Bécsi Eszter, Horváth
Fruzsina, Nemes Attila és Porkoláb Liliána,
és a 7-8. osztályból: Berkes Klaudia, Horváth Klaudia, Mórotz Réka és Porkoláb Vivien.
A Jánosházi Szent Imre Iskolából, ahol heti
2 hittanóra van a következő diákok vettek
részt a hittanversenyen: 1-2. osztály: Balogh Patrik, Gelencsér Patrik, Szabó Máté,
Tamás Dóra; 3-4. osztály: Görög Gábor, Rabóczki Rajmund, Rabóczki Adrián; 5-6. osztály: Császár Dániel, Krémer Vivien, Sali
Szebasztián, Szabó Alexandra ; 7-8. osztály: Márkus Kristóf, Recsetár Dávid,Tamás
Lilla, Tóth Evelin.
Míg a gyülekezetek csapatainak versenye
március 30-án volt Sárváron, addig az iskoláknak szervezett forduló másnap, 31-én,
Győrben volt. Végül, a holtversenyt villám-

kérdések döntötték el, így jutott tovább az
egyik csapat, a bobai gyülekezet 5-6. osztályosai az Országos Hittanversenyre, mely
május 11 és 12-én kerül megrendezésre
Piliscsabán. (Ezért tudok jelenleg csak
helyzetjelentést adni, és nem véglegesen
beszámolni.)
Minden résztvevőnek gratulálunk az elért
eredményhez. Nagyon jó volt látni, hogy,
akiknek nem sikerült, ők is úgy jöttek el,
hogy: „Majd jövőre ügyesebbek leszünk,
többet tanulunk – Laci bácsi”. De a legjobb
volt látni, hogy nem ellenségekként jöttek
haza, hanem tényleg olyan volt a verseny
maga is, mint egy nagy családi találkozó.
Élővé vált a cím: családok a Bibliában.
Kendeh László
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Alkalmaink Húsvétig

Május 13. Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap (Rogate): 9 óra Adorjánháza, 10 óra Boba (Kórusmuzsikával), 16 óra Keszthelyi Helikon Kórus
hangversenye
Május 17. Mennybemenetel ünnepe: 10 óra Boba, 11 óra Nemeskocs (Úrvacsora) – Templomszentelési emlékünnep
Május 19. Szombat: 9.00 Tatabánya – Egyházkerületi missziós nap
Május 20. Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap (Exaudi): 9.00 Adorjánháza, 10 óra Boba – Konfirmációs vizsga, 14 óra Nemeskocs, 15 óra Kemenespálfa
Május 27. Pünkösd ünnepe: 9.00 Csögle és Adorjánháza, 10 óra Boba (Úrvacsora), 14 óra Nemeskocs és Nagypirit (Úrvacsora), 15 óra Kemenespálfa
és Kispirit (Úrvacsora)
Május 28. Pünkösd második ünnepe: 10.00 Boba (Úrvacsora) – Konfirmáció, 15.00 Boba – Jubiláló konfirmandusok szeretetvendégsége
Június 3. Szentháromság ünnepe: 9.00 Csögle, 10.00 Boba, 14.00 Nemeskocs, 15.00 Kemenespálfa
Június 10. Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba
Június 17. Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba, 14.00 Nemeskocs, 15.00 Kemenespálfa
Június 18-23. Őrimagyarósd: Gyülekezeti gyermektábor
Június 24. Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba
Július 1. Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap: 9.00 Csögle, 10.00 Boba, 14.00 Nemeskocs, 15.00 Kemenespálfa
Július 8. Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba
Július 15. Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba, 14.00 Nemeskocs, 15.00 Kemenespálfa
Július 18-22 „Szélrózsa” Evangélikus Ifjúsági Találkozó - Fonyódliget
Július 22. Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba
Július 29. Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap: 10.00 Boba
Augusztus 5. Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap: 9.00 Csögle, 10.00 Boba, 14.00 Nemeskocs, 15.00 Kemenespálfa
Augusztus 12. Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap: 9.00 Adorjánháza, 10.00 Boba – Gyülekezeti nap

1%

Szeretettel hívjuk fel testvéreink figyelmét a személyi jövedelemadó 2-szer 1%-nak felajánlására. Úgy a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint a Bobai Evangélikus TemplomértAlapítvány kéri és várja az adózók adójának felajánlott 1%-t. AMagyarországi Evangélikus Egyház ebben az évben iskoláinak fenntartására, a Bobai Evangélikus Egyházközség az Alapító okiratban foglalt célok megvalósításához gyűjti az 1%-okat.

LAKOS ÁDÁM EVANGÉLIKUS SZERETETSZOLGÁLAT

Tisztelt Ellátottak, Hozzátartozók, Érdeklődők!
Tájékoztatok mindenkit, hogy a jogvédelmi képviseletet működtető NRSZH Jogvédő Főosztálya átszervezte a jogvédelmi
tevékenységek területét és a hozzá rendelt jogvédőket.
Április 20-tól a Celldömölki kistérség területén ellátottjogi képviselői feladatokat végző kolléga
dr. Gerbert Ottóné /Judit/. Telefonos elérhetősége: 06 20/ 489 – 9563

Értesítés!

2012 év április elsejétől a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház meghatározta a szolgáltatások fajlagos önköltségét és az új
intézményi térítési díjakat:
Önköltség:

Az étkezés 684,- Ft/nap
Agondozás 153,-Ft/ óra

Az új intézményi térítési díj:

Az étkezés 420,- Ft/nap
Agondozás továbbra is 60Ft/ óra
Afizetendő személyi térítési díjról mindenki személyre szóló értesítetést kap.
Mórotzné Kiss Györgyi
Intézményvezető

Számunk szerzői voltak:

Kendeh-Kirchknopf László, Mórotzné Kiss Györgyi, Rostáné Piri Magda, szerkesztő: Erdélyi Károly

Kiadja a Bobai Evangélikus Egyházközség

Rostáné Piri Magda lelkész és Szolnoki András felügyelő

