
EVANGÉLIKUS KRÓNIKA

2012. ADVENT - KARÁCSONY

Sántha Károly: Nyitott kapu, nyitott szív

Sión kapuja, tárva, nyitva állj! 
Sebzett szívekhez jő a nagy Király. 
Örvendezz nagy vígan, ó, világ, 
Isten küldi el szentséges Fiát!

Alázatosan borulok eléd,
Kiöntöm szívem titkos belsejét.
S a bűnbánat könnyével megmosom, 
térj be hozzám, édes Jézusom!

Az Ő országa, melyet szerzett, 
Igazság, békesség, szeretet, 
földön minden csak elmúló, 
Isten országa örökkévaló.

Hozz nékem békét s bűnbocsánatot, 
Hogy ne legyek többé élő halott!
Új ember lehessek, kérlek 
Születésed áldott ünnepén!

Íme, én szívem is, fogadd be Őt, 
A bölcsességet, vigaszt és erőt! 
Ha sírig Hozzá fűz a hit,
Közli veled bőséges javait.

Nyílj meg, én ajkam, jő a nagy Király! 
Hálám, fohászom, fel az égbe szállj! 
Örvendezz nagy vígan, ó, világ,
Isten küldi el szentséges Fiát!



Advent 1. vasárnapja- Az új kezdet!
Mt 21,1-9., Ap csel 17, 22-33, Jeremiás 23, 5-8.
Az Úr jön. Méltóan fogadd! A mennyei Király jövetelének az öröme, és a méltó fogadás 

intelme.

Advent 2. vasárnapja- ítélet előtt, kegyelem alatt.
Lk.21, 25-36. Zsid 10.35-39, Ézsaiás 63,15-19, 64,1-3 
A dicsőségben és hatalommal eljövő Úrra irányítjuk tekintetünket.

Advent 3. vasárnapja- Az Úr jön! Keresztelő János az út egyengető, Krisztus hírnöke 
Mt 11,2-10. Ko! 2,1-7. Ézsaiás 40.1-8.
A felülről nyert szolgálat méltósága árad szét Krisztus által, Krisztusra mutatva.

Advent negyedik vasárnapja- Az Úr közel! Örüljetek!
Jn 1,19-28, II.Kor 1,20-22, Ézs 52, 7-10
Közöttünk van az Úr! Az Úr közelsége a keresztyény ember öröme, és ez állandó öröm!

Karácsony este - Isten elküldte Fiát. Incarnatio Verbi. Az Ige megtestesülése.
Mt 1, 20b-23, Rám 1,1-7, Ézs 9,1-6
Isten üdvösséges cselekedete áll a középpontban. Megjelent testben! Közöttünk lakozik!

Karácsony első ünnepnapja - Beteljesedett az ígéret! Hirdetjük az üdvtényt.

Lk 2,1-14, Titusz 2,11-14, Ézs 9, 1-6
Ez a legnagyobb ünnepünk, a betlehemi gyermek a dicsőség Ura, Szabadítónk született.

Karácsony második ünnepnapja - Diadalmi ünnepnap.
Lk 2,15-20, Ap Csel 6, 8-15, 7, 54b-60, Ézs 11,1-9
Küzdő harcos az egyház, de bátor hitvalló, a Lélek fegyverzeteivel.

Karácsony utáni vasárnap- Az újszülött Király és alattvalói 
Lk 2, 33-40, Gál 4,1-7, Ez 37, 23b-27
Isten gyermekeinek méltóságára emeli Krisztus szabadítása az ígéret népét.

Óév este - Hálaadás és bűnbánat a kegyelem fogyó idejében.
Lk 12,35-40, II.Tim 4,5-8 , Zof 2.1-3 
A múlandóság útjára a karácsonyi evangélium vet fényt.

Újév ünnepe - Urunk szent nevének, névadásának ünnepe - Kiskarácsony 
Lk 2, 21, Gál 3,23-29, Ézs 43.1-3
JÉZUS nevében, kegyelmében, hatalma alatt indulunk az újévbe

Vízkereszt ünnepe-Jézus Krisztus a világ Világossága 
Mt 2, 1-12, Ézs 60,1-6, Ézs 2,2-5 
Krisztus dicsősége az egész világra kiárad

Klimentné Ferenczy Andrea



K R Ó N I K A

1. 2012. Böjt. Esztergom-Nyergesújfalu
Gyülekezetünk vendége volt Böjt első vasárnapján Ittzés János nyugalmazott 
püspök, Virágvasárnap dr Fabiny Tibor egyetemi tanár és Missura Tibor nyugdíjas 
lelkész.
Megújult az egyházközség presbiteriuma.

2. 2012. június 10. Esztergom
Egyházkerületi felügyelő választás a presbitérium szavazásával. Örömünkre a 
választást Mészáros Tamás korábbi egyházmegyei felügyelő nyerte. Vélelmünk, 
hogy Ő valóban jól ismeri gyülekezetünket és problémáinkat is, sokszor 
megfordult Esztergomban, és ügyünknek jó képviselője lehet.

3. 2012. június 17. Esztergom
Gyülekezeti énekkarunk talán első idegenbeli bemutatkozása az acsai 
evangélikus templomban, melynek utazási költségeire Demján Sándor testvérünk 
szervezett, illetve pályázott, sikerrel.
A templomban kölcsönös bemutatkozást követően nagy szeretettel fogadott 
minket a kísérőinkkel együtt a helyi, döntően evangélikus gyülekezet és lelkésze, 
családja is. Sándor testvérünk lehetőséget kapott a vasárnapi istentiszteleten a 
szószéki szolgálat elvégzésére is, amellett , hogy a kórusunkat irányította. 
Énekkarunk szolgálata nagy sikert könyvelhetett el, Marika néni unokája hegedű 
szólója és Molnár Mária szólóéneke szintén belopta a hallgatóság szívébe magát. 

A szívélyes búcsú után személy autókkal utazó csapatunk a fóti kántorképzőt és 
a templomot látogatta meg, ahol 
a nagytiszteletű lelkész asszony 
rövid áttekintést adott a helyi 
gyülekezet életéről, történetéről, 
problémáiról is. A

, kántorképzőben pedig a gondnok 
úr mellett Demján Sándor 
testvérünk érdekes beszámolót 
tartott a korábbian Fóton, 

gondnokként való működéséről, 
illetve néhány orgonát is -



illusztráció gyanánt-megszólaltatott. Ebédet követően látogatást tettünk fóti Ybl 
Miklós által tervezett katolikus templomban.

Sok kedves élménnyel gazdagodva tértünk estére haza Esztergomba.

4. 2012. május Tatabánya.
Nagy csapattal, szép időben 4 autóval utaztunk a Tatabányán megrendezett, 
megszervezett egyházkerületi missziós napra, ahol Szemerei János püspök úr 
először vett részt, illetve szolgált a Fejér-Komáromi egyházmegye által szervezett 
ünnepi alkalmon. Itt a délutáni programban szereplő csoportos beszélgetések 
egyikének vezetésére -örömünkre- Molnár Mária testvérünk felkészülten 
szolgált, segítette az alkalom lebonyolítását. Köszönet érte. A jó és pontos 
szervezés biztosította, hogy lelki feltöltődésünk zavartalan legyen.

5. 2012. július 22. Esztergom, Evangélikus templom
Demján Sándor énekkarunk vezetője egyházi zenével kísért délutáni áhítatot
szervezett a kórusnak és az állandó hang: zeres szólistáinknak, Molnár Ernőné 
unokáinak, és Sándor testvérünk leányainak hangszeres kíséretével. Pöltl 
Zoltán testvérünk vezette a közös imát. Műsoron Bach, Corelli, Beethoven 
művei szerepeltek
6. 2012. szeptember 15-16 Nagybánya (Románia)
Nagybányai testvérgyülekezetünk meghívására 2 autóval indultuk a templom 100 
éves évfordulójára. Mivelhogy gyülekezetünkben több család is a nagybányai 
evangélikus gyülekezetből érkezett, (Rigánék és Bartalék) örömmel tettünk 
eleget a meghívásnak. Az istentiszteleten, illetve az előző napi (15.-i) ünnepségen 
az erdélyi evangélikusok püspöke, Adorjáni Dezső nagytiszteletű püspök úr, míg a 
vasárnapi istentiszteleten (16-án) a magyar evangélikusoktól dr Fabiny Tamás 
püspök úr a helyiek lelkészével Köncze Árpád nagytiszteletű úrral együtt 
szolgáltak úrvacsoraosztással kísérve.. Az istentiszteletet szeretetvendégség



követte, majd a magyarországi vendégek a város nevezetességeit látogatták, 
illetve történelmével ismerkedtek meg.
Búcsúzáskor az esztergomi gyülekezet jelen lévő képviselői ismételt meghívást 

közvetítettek a nagybányai gyülekezetnek, remélve a mihamarabbi látogatás 

megvalósulását.

7. 2012. október 12. Nyergesújfalu
Kihelyezett presbiterülés, melynek során a helyi evangélikus testvérekkel 
tartalmas beszélgetést folytattak egyházközségünk tisztségviselői. 
Megállapodtunk hasonló alkalmak évenként legalább egyszeri megrendezésére.

Kalmár Zoltán egyházközségi felügyelő

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA UTÁN

Már jó néhány nap eltelt advent első vasárnapja után. Mindig valami jól eső 
izgatottsággal, belső feszültséggel, lelki többlettel készülök erre a napra. Most is 
így történt. Készültem arra, amit minden adventben átélek és vártam azt, amit 
Urunk ad majd az első gyertyagyújtás alkalmával. Idén is Dorogon kezdődött 
számomra az advent. Szombat este ökumenikus szertartás keretében a helyi 
önkormányzat szervezésében állítólag 2012-ben a 16.alkalommal ünnepeltünk 
együtt. Több, mint ötszáz emberrel együtt kaptuk a hírt az adventben érkező 
Úrról. Egyetlen óra és mégis ünneppé lett az egész nap.
Vasárnap reggel a templomba készültem. Úgy éreztem, ez olyan nap, - az egyházi 
esztendő kezdete, a Karácsonyra készítő időszak első vasárnapja - hogy sokan 
hozzám hasonlóan gondolkodva és várva az ünnepet, készülnek a templomukba. 
Olyan ez, mint Böjt első vasárnapja, amikor nem lehet nem templomba menni. 
Advent ugyanis az egyházi ünnepek sorába tartozik.
Adventben várjuk az érkező Jézust. Az igehirdetésben többek között arról 
szóltam, nemcsak a Karácsonykor majd megérkező Jézus születésének hírére 
készülünk, hanem nekünk arra is kell készülnünk, hogy Jézus valóságos jön el!



Advent akkor kezdődik, amikor felcsendül a zsoltár, az ének, amikor halljuk az Úr 
szavát. Nem a gyertyagyújtással, hanem Isten szavával. Isten hív és vár, jön Hozzád. 
„Áldott, aki jön az Úr nevében I Hozsánna Dávid Fiának!"
Készültünk erre a napra. Csipke Ágnes furulyán játszott, Csipke Orsolya pedig fuvolán, 
majd édesapjukkal együtt gyújtották meg az advent 
koszorú első lila gyertyáját. Készült a Presbiterium.
Mindenki számára adventi igés, fenyőágas kis 
harangot készítettünk, amelyet a presbiter testvérek 

adtak át áldott adventi időt kívánva.

Legyen áldott valóban Advent. Érkezzünk meg 

Istenhez!

K A R Á C S O N Y

„Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban Fiában szólt 
hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki által az időket is teremtette. Mint dicsőségének 

kisugárzása és lényegének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget. A bűntől való 

megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni Fölség jobbján, s annyival kiválóbb, mint az angyalok, 

amennyivel különb nevet örökölt náluk.
Vajon melyik angyalnak mondta valaha: "A fiam vagy, ma szültelek?" Vagy: "Én atyja leszek, ő meg 

a fiam."
Ám amikor Elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: "Imádja őt Isten minden angyala." 

(Zsidókhoz írt levél 1,1-6.)

Gyülekezeti karácsony-ünnepély után egy hatéves fiú ezzel a kérdéssel fordult a 
lelkészhez: Miért állt ott a karácsonyfa mögött fenyőágakkal eltakarva ugyan, de 
kíváncsi-kutató gyermekszemektől mégis felfedezve, ott állt két vízzel telt vödör, 
így írta elő a tűzrendészet. Ha netalán a fa tüzet fogna, legyen mivel oltani. Ma a 
legtöbb helyen ez a veszély sem fenyeget, hiszen a viaszgyertyák helyét 
elfoglalták a villanygyertyák.
De érdemes belegondolni, bármilyen szép is a gyertyafény, mindig veszélyes. 
Hány tűzesetről hallottunk már. Bármilyen szép a karácsonyfa, a legszebbé 
varázsoljuk, mégis szüntelenül vigyázni kell, el ne dőljön, ahol gyertyát gyújtanak, 
meg ne gyulladjon. Mindig vigyázni kell, még a legszebb dolgoknál is. És ez 
nemcsak a gyertyára, a karácsonyra igaz, hanem az emberre is. Aggódunk a 
szeretteinkért, amiért úton vannak, a gyermekeinkért, amikor egyedül vannak 
otthon, mikor vizsgáznak, amikor új iskolába, kollégiumba kerülnek, aggódunk a 
szeretteinkért, amikor bekerülnek a kórházba. Mindig tudjuk, bármelyik 
pillanatban segítségre lehet szükség. Az aggodalom, a veszély mindig megmarad. 
A segítség, mindig szükséges az ember életében. Az ember azonban akárhogyan



igyekszik, nem tud teljes védelmet adni, nem tud mindenben segíteni. Karácsony 
ünnepén viszont azt ünnepeljük, hogy Isten mentő kezét nyújtotta nekünk.

maga öltött testet. Isten emberré lett, 
hogy közöttünk legyen,

védjen, mentsen, ahol nincs emberi segítség, ott maga vegyen az ölében 
bennünket.
Isten különböző módon adott magáról hírt Jézus születése előtt. A Szentírásban 
olvassuk, hogy megjelent tűz lángjában, hallotta Mózes a hangját, de magát az 
Istent nem látta. Az ősatyák, a próféták mind megtapasztalták Isten jelenlétét... 
főként akkor, amikor utolérte őket a bűnük büntetése. Isten sokféleképpen 
beszél. A ma megélt leépülés, a ma megtapasztalható durvaság, 
kiszámíthatatlanság, féktelenség, mind Isten igazságos büntetése egy vágyainak, 
önmagának, a testének, az anyagiak élvezetében élő nép büntetése. Isten ma is 
beszél. Saját életünkben, családunk történetében, a nemzet életében ott a 
válasza a tetteinkre. Luther maga ezelőtt több száz évvel beszélt erről. Ha nem 
hallgat valaki Istenre, nem veszi Őt mindennél komolyabban, akkor Isten fog 
beszélni, és ha nem veszi észre Isten szavát valaki, akkor Isten egyre erősebben 
intézkedik, és ha kell egy nemzet, egy ország életét teszi tönkre, mert 
engedetlen, hitetlen az ember.
Isten beszéde tehát teljesen nyilvánvaló, sőt érthetővé lesz azok számára, akik 
vizsgálják a maguk életét, kellő alázattal, bűnismerettel teszi ezt.

Nem Istent kell vizsgálni, 
hanem magunkat,

mert Isten magunk életén hagyja a létezésének bizonyságát. Karácsony ünnepe 
egészen kiemelkedő ünnep a sok ünnep között. Ekkor ugyanis Isten nem csak 
széppé varázsolja a világot, hanem a magát jól ismerő embernek igaz ajándékot 
ad. Fia által szól, és amikor már Fia által szól, nemcsak az igazságos büntetését 
mutatja meg, hanem azt is, megmenteni jön a bajba jutottnak, a veszélyben 
lévőnek. Isten úgy beszél a végső időben hozzánk, hogy képtelen vagy a jóra, 
mindent elrontunk, tönkreteszünk, nemcsak a környezetet, a lakás, ahol élünk,

I állandó renoválásra szorul, hanem az igyekezetünk is ilyen. És ebbe nem 
belekeseredünk, nem feladjuk, nem belefásulunk, hanem észrevesszük, azt, amit 
az egyszerű pásztorok megéltek, beragyogta őket az Úr dicsősége.

Karácsony szépsége ez.
Az embert beragyogja az Úr dicsősége.

A mentő eszköz ez, hogy Isten ilyen csodásat tett. Mögöttünk, velünk az Úr dicsősége 
ragyog, ezt pedig nem tudjuk elrontani. Ámen.



I M Á D S Á G

Könyörülő Istenünk!
Köszönjük, hogy számunkra egészen mást és többet jelent a karácsony, mint a világnak. 

Köszönjük, ha úgy tudunk elcsendesedni ekkor, ahogyan azt csak kevés helyen tanítják. 
Köszönjük, hogy lelkünk igéden keresztül is megnyugvást, békítő üzenetet kap. Hálát 
adunk azért, hogy a világ zűrzavarában lehetőségünk van, hogy a saját szívünkben 

tündöklő evangélium a mi igazi feldíszítetett karácsonyfánk. Hálát adunk azért is, hogy 

ezt az évet sok nehézség közepette Veled tölthetünk Úr Jézus. Köszönjük, hogy erőt adtál 
a megpróbáltatások idején, hogy nem hagytál magunkra, hogy meghallgattad a 
mélységből Hozzád kiáltok imádságát, jajszavát és számtalan módon segítettél minket. 
Köszönjük, hogy szeretteink és mi magunk is a Te igéd alapján élhetünk, hogy nem 

ismeretlen számunkra megváltó halálod és feltámadásod örömhíre. Hálát adunk azért is, 
hogy a Te igéd igazság, s ennek erejével növekszik hitünk. Azt kérjük az előttünk álló 

egyházi évre, hogy továbbra is megmaradjon, s ne lankadjon, ne fogyjon hitünk. S ha 

próbatétel, kísértés lesz sorsunk, akkor is Rád nézve, Hozzád imádkozva, a Te 

köpenyedbe kapaszkodva nyerjünk hitünk szerint új és új erőt. Új Jézus Krisztus, 
könyörgünk drága betegeink, családunk, barátaink, drága testvéreink egészségéért, 
erejéért, hitéletének megújhodásáért, megszületéséért. Kérünk Téged, hogy 
rosszakaróink szívébe is békességet és szeretetett ültess és áld meg őket, ahogy minket 
is. Áldásodat kérjük gyermekeinkre, unokáinkra, idős rokonainkra, beteg, egyedül lévő 
családtagjainkra. Kérünk Téged, hogy a felnőtt családtagok minden munkájukban 

eredményesek legyenek, hogy támogatni tudják szeretteiket, felebarátaikat. Te adj 
nekünk csak Tőled kapható erős hitet, a Neked szóló szeretetet és a Benned való 
reménységet.
Ámen!

Pöltl Zoltán

Áldott Karácsonyt, Isten áldásában gazdag Újévet kívánok 
szeretettel: Klimentné Ferenczy Andrea lelkész

Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, 
hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed 
szent titkán örvendezhetünk Karácsony estéjén. Boldog a szívünk, ujjong a 
lelkünk, amiért ennyire szeretsz bennünket. Kérünk, segíts Neked szentelni az 
ünnepet! Segíts veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök 
dicsőségben is. Ámen.



NYERGESÚJFALU,
AZ ESZTERGOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZÓRVÁNYA

Egyházunk országos nyilvántartást vezet a szórványgyülekezetekről: ez az 
Evangélikus Névtár. Innen derül ki, melyik gyülekezethez mely települések 
tartoznak, mint szórványok. A felosztást egyházunkban az évszázados gyakorlat 
alakította ki, illetve azon egyes esetekben a helyi lakosok megegyezése vagy 
szokásai módosítottak. Amikor egy gyülekezeti lelkész szolgálatot vállal, az ún. 
híványában, (munkaszerződés) részletes felsorolás tartalmazza, melyik 
gyülekezeti szórvány tartozik az ő szolgálati területéhez.
Az Evangélikus Névtárban nem szereplő olyan települések esetében, ahol nincs 
gyülekezet, sem templom, minden esetben a szomszédos gyülekezetek lelkészei 
tudnak tájékoztatást adni arról, hogy a szórvány még az ő parókusi területükhöz 
tartozik-e.

Az országos nyilvántartás az Esztergomi Evangélikus Egyházközséghez 21 
települést rendel, melyek az alábbiak: Bajna (5), Bajót (9), Csolnok (14), Dág (3), 
Dorog (101), Dömös (7), Epöl (1), Kesztölc (15), Lábatlan (41), Leányvár (14), 
Mogyorósbánya (3), Nagysáp (8), Nyergesújfalu (92), Piliscsév (14), Pilismarót 
(11), Sárisáp (12), Süttő (17), Tát (57), Tokod (31), Tokodaltáró (38), Úny (1). A 
településnevek után zárójelben szereplő adatok a Központi Statisztikai Hivatal 
2001-es népszámlálási adatbázisából: a magukat evangélikus vallásúként jelölők 
rovatából származnak.
A reformációtól - napjainkig c. kiadvány, melyet a Nyugati Evangélikus 
Egyházkerület püspökének megbízásából készített és jelentetett meg 2011-ben 
egy szerkesztőbizottság, I. kötetében szerepelteti az Esztergomi Evangélikus 
Egyházközséget, melyet az Országos Egyház mint anyaegyházat 352 taggal tart 
nyilván. Ez a kiadvány Esztergom szórványai közé sorolja még Annavölgy, 
Gyermely, Máriahalom, Pilisjászfalu, Pilisszentlélek és Szomor településeket is.

Nyergesújfaluról, Egyházközségünk második legnépesebb szórványgyülekezetéről 
Molnár Gyula lelkészünk (1936-1984 között szolgált) feljegyzésein kívül sajnos 
nem sok írásos emlékkel rendelkezünk. Annyi bizonyos, hogy evangélikusok - ha 
kis számban is - régebb óta voltak a településen, hiszen már az 1940. évi névtár 
is számon tart 3 fő evangélikust Nyergesújfalun, Molnár Gyula feljegyzéseiből 
pedig tudjuk, hogy már az egészen korai szolgálati idejétől járt ide is 
rendszeresen családlátogatásra. Az evangélikusok száma a 70-es években, a 
község (1989-től város) iparának ugrásszerű fejlődésével megszaporodott, hiszen 
az iparosodás lakótelepek építésével és benépesülésével járt együtt. Gyülekezeti



alkalmak tartására azonban egészen 1982-ig nem volt Nyergesújfalun lehetőség. 
Hiába volt rendkívül jó a kapcsolat a nyergesújfalui és lábatlani reformátusokkal - 
így különösen sokat fáradozott együtt Molnár Gyula lelkészünk és Herczeg Pál 
lábatlani református lelkész a környék protestáns híveinek lelki gondozásán a 
lábatlani református templom messze van a településtől, ráadásul megközelítése 
is nehézkes. Sok-sok imádság és közös munka eredményeként 1982-ben a két 
gyülekezet meg tudta vásárolni a Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 214. sz. alatt 
található lakóház 34 részét, azaz egy hosszú parasztház utcai első felét. A két 
gyülekezet megállapodása szerint a megvásárolt ingatlanrész % részben a 
református, 'A részben pedig az evangélikus gyülekezet tulajdonába került, 
fenntartási költségeit is ilyen megosztásban viselik.

A gyülekezeti ház 1982. június 13. napjától, felavatása óta szolgálja a 
szórványban élő evangélikusok lelki gondozását. Az épület 2009-ben a 
gyülekezetek és a település anyagi erejéből megújult, megszépült. Az elődök 
áldozatos munkájának köszönhetően minden hónap 4. vasárnapján Vi 9-kor és a 
páros egyházi ünnepek másnapján 1/212-kor kezdődő alkalmakon hallgathatjuk itt 

Isten igéjét.

Beluzsárné Dr Sümegi Márta

ALAPÍTVÁNYUNK

Istennek legyen hála, hogy ebben az évben is, gyarapodott az alapítvány bevétele. Sajnos 
az 1% -ot, csupán néhányan ajánlottak föl, mivel összesen 45 ezer forint lett az ebből 

származó összeg a tavalyi 131 ezer helyett.
Köszönjük az adományozóknak, hogy kisebb és nagyobb összeggel továbbra is 
támogatják a templomunk tornyának megszépülését, aminek köszönhetően a z 
alapítvány vagyona 30 ezer forint híján négy millió forint. Kérjük, aki szívén viseli 
templomunk jövőjét, és komolyan gondolja, hogy Isten nevéhez méltónak kell lennie, az 

bármilyen összeggel segítse a terv megvalósulását.

Bankszámlaszáma: 58600575-11051031

Köszönjük mindazoknak, akik jövedelmükből adójuk 1 %-át az alapítvány javára kérték. A 

következő évi adóbevallásnál se feledkezzenek meg adószámunkról:18617247-l-ll



Evangélikus Krónika?

Egy kicsit megváltozott a gyülekezetünk újsága. November közepén kezdete meg 

munkáját egy az újságot szerkesztő bizottság. Tagjai Beluzsárné Dr Sümegi Márta 
Nyergesújfaluról, Molnár Mária presbiter, Kalmár Zoltán felügyelő' úr, Pöltl Zoltán 
presbiter és újságíró, valamint a gyülekezet lelkésze.
Új címet visel Evangélikus Krónika névvel. Igyekszünk eleget tenni a címnek, és 
szeretnék több hírt, információt eljuttatni a Testvérekhez. Állandó rovatokat 
tervezünk a kis kiadványunkban. Minden alkalommal szeretnék az egyházi év 
rendje szerint sorra következő vasárnapokat röviden bemutatni, valamint külön 
szórvány rovatot indítottunk az eddig megszokott imádság, igehirdetés, rövid 
beszámolók mellett.
Természetesen bármilyen ötletet szívesen fogadunk, ha az a gyülekezet javát 
szolgálja. Isten áldása legyen gyülekezetünk újságának olvasóin!

AZ ESZTERGOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

2012. DECEMBER 15-ÉN, SZOMBATON 17.00 ÓRAKOR 

EGYHÁZZENEI ÁHÍTATOT TART AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN.

Műsoron:
Ádventi és karácsonyi kórusművek

Emlékezés Nagy Sándorra, az első énekkart 
alapító kántor-karnagyra

Közreműködik:
Az Esztergomi Evangélikus Egyházközség Női Kara 

Demján Sándor vezényletével 
valamint 

Demján Anita - harmonium 
Demján Eszter - hegedű 

Molnár Mária - ének 
Nagy Tamás-gitár 

Pöltl Zoltán - basszusgitár

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!



ALKALMAINK

December 6.17:30 gyülekezeti terem: Mikulás az evangélikus gyermekek között 
Szeretettel hívjuk, várjuk a gyermekeket, Szülőket, Nagyszülőket!

December 9. Advent 2. vasárnapja 10:00 Istentisztelet

December 13. 9:00 A Fejér - Komáromi Evangélikus Egyházmegye lelkészeinek ülése gyülekezetünkben

December 15:17: 00 Evangélikus templom: Egyházzenei áhítat az énekkarunk, valamint hangszeres szólisták 
közreműködésével. Emlékezés a 20 évvel ezelőtt elhunyt Nagy Sándor kántorunkra.

Advent 3. vasárnapja, december 16.10:00 Istentisztelet, gyertyagyújtás előtt adventi verset mond Beluzsár Levente 
és Péter, valamint furulyán játszik Elekes Zsófia

Advent 4. vasárnapja, december 23. Nyergesújfalu 8:30 Istentisztelet
Esztergom 10:00 Istentisztelet

December 23.14:00 Esztergom, Karácsonyfa díszítés a templomban

December 24. Karácsony este, 16:00 Istentisztelet a templomban

December 25., Karácsony ünnepe 10:00, gyülekezeti terem: Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

December 26. Karácsony második ünnepe 10: 00 gyülekezeti terem: Esztergom - Istentisztelet
11:30 Nyergesújfalu Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

December 30. Karácsony utáni vasárnap 10:00 gyülekezeti terem: Esztergom - Istentisztelet

December 31. Óév, 17:00 gyülekezeti terem: Istentisztelet

Január 1. Újév, 10:00 gyülekezeti terem. Istentisztelet, úrvacsorai közösséggel

Január 6. Vízkereszt ünnepe, 10:00 gyülekezeti terem: Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Az Istentiszteleteinket Karácsony este után Virágvasárnapig a gyülekezeti teremben tartjuk.

Dr Ecsedy Aladár: Adj új szívet nekem

Adj új szívet ma nekem, Adj tisztát, bűntelent, Adj új éltet ma nékem, szent, tiszta életet,
Mit bennem a Te véred és Szentlelked teremt. Mely boldog szívvel zeng már itt hálaéneket,
Ó, hadd legyen a szívem oly tiszta, mint a hó! Mely Téged dicsér, Jézus, Ki értem ontál vért,
hadd lássák meg rajtam, hogy benned élni jó! És ujjongva kiáltja: Ó, légy áldott ezért!

esztergom@lutheran.hu
andrea.klimentne@lutheran.hu
http://es2tereom.lutheran.hu
Klimentné Ferenczy Andrea lelkész

AZ ESZTERGOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS SZÓRVÁNYAINAK KIADVÁNYA 

Esztergom, Simor János utca 82.
: 0620-824-3718

http://es2tereom.lutheran.hu

