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Weöres Sándor: Kereszt-árnykép

A kereszt felső 
ága égre mutat, 

nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad"

a kereszt két karja a légbe szétszalad, 
rajta sovány kezek tört vért virágzanak: 

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, 
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad"

a keresztnek alsó 
ága földre mutat:

„vesződj: itt áss kutat, 
lásd benne arcodat."



Palmarum (Virágvasárnap) Mt 21,1-9; Fii 2, 1-5; Ézs 50,1-9

Virágvasárnap a megígért Messiás királyi bevonulásának ünnepe, ezzel a nappal

kezdődik a nagyböjti szentidő utolsó hete, a nagyhét.

Nagycsütörtök, Örömünnep Jn 13,1-17; I.Kor 11,23-29; II.Móz 12,1-4 

A szentség szereztetése az áldozatra mutat. Krisztus teste és vére legyen gyakori 

eledelünk! A nagyhéten ez az ünnep fehéren ragyog fel a nagyhét gyászában.

Nagypéntek Jn 19,16-30; II.Kor 5,14-21, Ézs 53,1-12

Az igazi elcsendesedés napja. A kereszt prédikál a bűnömről, a Keresztrefeszített 

kegyelméről, megváltó áldozatáról.

Nagyszombat Mt 27, 57-66; I.Pt 3,18-22; Ez 37,1-13

Isten számára mindenki él. Értünk sírba szállt Jézus, a halálban is eggyé vált velünk.

Húsvét - Krisztus feltámadt! Mk 16,1-8; IKor 5,6-8;Ézs 26, 14.19

Krisztus feltámadásának ünnepe, aminek áldása van életünkben, és elkötelez

bennünket. A halál legyőzetett!

Húsvét második ünnepnapja Lk 24,13-35; fi p Csel 10, 34-43; I Sám 2,1-6

Az élő Krisztussal való találkozás öröme. Az evangélium, Krisztus meghódítja azt, aki

útjába kerül.

Fehérvasárnap Jn 20,19-31; I Jn 5,4-10; Ézs 40, 25-31.

Kishúsvétnak is nevezik a Húsvét nyolcadát. Azok, akik Húsvétkor részesültek 

keresztségben, szombaton letették a fehér ruhát, és már a többiekkel együtt 

ünnepük az Istentiszteletet.

EVANGÉLIKUS KRÓNIKA

2012 ADVENT. Az esztergomi Belvárosi plébánia a rászorulók megsegítésére 

egyházak között meghirdetett gyűjtési akciót szervezett, melyben gyülekezetünk is 

részt vett, illetve melyhez csatlakozott.

2013. január 20-27. között országos szervezésben- hasonlóan az előző évekhez- az 

országos ökumenikus imahét Esztergomban is megrendezésre került. Más-más 

beosztásban, 2013-ban a fő rendezvénynek a január 23-án a Szent Anna 

(Kerek)templom és plébánia adott helyet. Egyházkerületünket, lelkésznőnk 

szolgálata mellett Bence András püspök helyettes képviselte. A rendezvény előtt 

Bencze András Nagytiszteletű úr látogatást tett evangélikus parókiánkon, ahol 

lelkész asszonnyal, (családjával) és felügyelőnkkel is találkozott.



2013. január 25-én Lelkészünk az ökumenikus imahét kapcsán meghívást kapott 

Dorogra a Szent Borbála katolikus templomba szolgálat elvégzésére.

2013. február 1-én a Fejér-Komáromi egyházmegye új egyházmegyei felügyelőt 

iktatott be Súron, ahol Molnár István iskolaigazgatót választás útján elnyert 

tisztségbe választotta az egyházmegye. Egyházközségünket Pónya Lajos gondnok úr 

és Pöltl Zoltán presbiter képviselte és nevünkben áldásos működést kívánt az új 

egyházmegyei felügyeló'nek.

2013. február 17-től új, szép korszerű honlapja van gyülekezetünknek Dinnyés 

Mónika és Borbély János testvérünk gondos munkája következtében. A honlap címe 

változatlan és egy további regisztrálási lépést, azaz adatközlést követően az 

érdeklődő további és bővebb információt is kaphat gyülekezetünkről. A honlap a 

tartalomjegyzék szem előtt tartásával a szerkesztőbizottság segítségével bővíthető. 
Külön köszönjük Testvéreinknek áldozatos és magas szintű szerkesztői munkáját! 

Isten áldja meg szorgalmukat.

2013. február 17-én vasárnap délután sok testvérünk volt kíváncsi Dinnyés Mónika 

testvérünk vetített képes beszámolójára, mely a világhírű „El Camino" 

spanyolországi zarándokútjáról készült.

Mónika a zarándokút spanyolországi szakaszát (a végcél Santiago de Compostela) 

két részletben (2006-2007. években) teljesítette, éves szabadságából 2-2 hetet 
áldozva erre az embert próbáló gyalogútra. Élményeit megosztva úgy személyes, 

mint lelki épülését tekintve a hallgatóság nagyrabecsülését nyerte el ez törékeny és 

lelkiekben és hitében nagyon erős testvérünk. Az érdekfeszítő előadás szünetében a 

hallgatóság Román Anna, Csipke Ágnes és Elekes Péter szóló, illetve együttes furulya 
játékában gyönyörködött.

2013. február 22-ére péntekre hívta össze presbiter testvéreinket az elnökség. Az 

ülés témája a 2012. évi zárszámadás, valamint a 2013. évre szóló költségvetés 

megvitatása, és elfogadása volt. A Molnár Gyula közhasznú alapítvány hálás 

örömmel fogadja az 1 % felajánlást, csakúgy mint Országos Egyházunk, ahová 

rendelhető a másik 1 % (Technikai száma 0035), mely felajánlásról a személyi 

jövedelemadó-bevallás alkalmával lehet írásban nyilatkozni 2013. május 20-ig.

2013. március 8-9. között a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Balatonszárszón tartja 

egyházközségi elnökségeinek éves ülését, melyen egyházközségünk Elnöksége: 

Klimentné Ferenczy Andrea lelkészünk és Kalmár Zoltán felügyelőnk vesznek részt.

... és végül, itt a tavasz! Egyházközségünk gondnoka, Pónya Lajos testvérünk és 

gyülekezetünk alkalmi bor-beszállítója megkezdte szőlő ültetvényének tavaszi 

metszését. Ez már valóban a tél végének csalhatatlan előjele. A Jóisten adjon 

testvérünknek jó egészséget a tavaszi munkákhoz, valamint gazdag jó termést!

Kalmár Zoltán egyházközségi felügyelő

Áldott Húsvétot kívánunk minden Testvérünknek: Kalmár Zoltán felügyelő 

Klimentné Ferenczy Andrea lelkész



Húsvét ünnepére készülünk. Többféleképpen is. Aki pedig Húsvétra készül, az tudja, 

milyen szép tavaszi ünnepünk Jézus feltámadása. „Kora reggel ama napon

feltámadtál én Krisztusom..." Mekkora csoda ez, amit értelmünkkel nem tudunk 

felfogni, eszünk nem engedi elhinni, hogy feltámadt az Emberfia. Nagypénteken a 

halálba ment, keresztre feszítve halt meg és vasárnapra feltámadt. Nem azért 

hisszük, mert a sírból eltűnt, hanem azért, mert Isten a Lélek által tudatta velünk, 

eljuttatta hozzánk a hírt, hogy ez történt. Amit mi nem tudtunk megtenni, - a 

halálból kimenekülni - azt ő tette meg.

Sokszor vesz körül bennünket csoda. Az életben maradás, a megmaradás csodája. 

Csodának tartom azt, hogy élek. Csodának azt, hogy Urunk megérteti velünk magát. 

Csoda az egyház, ami lassan kétezer éves múltra tekint vissza. Csoda, hogy a 

természeti folyamatokon is Úr az Isten. A reggel még kinyíló tiszavirág estére lehull. 

A tengerek, óceánok vízének mélyén úszkáló hüllők egyszer csak a kövek

domborulatában köszönnek vissza. És a halál az emberre is ráteszi a kezét. A halál 

természetes folyamat része, nem maradunk ki belőle. Jézus sem maradhatott ki 

belőle. Isten ebbe a folyamatba, ebbe az ember számára fájdalmas, büntetett 

állapotba avatkozott bele.

Fia a saját halálával pusztította el a halált számunkra. A növények és az állatok a 

halandóság útján eltűnnek, az ember ugyanakkor megváltott lett. Feltámad.

Üdvözül. A büntetett állapotában kegyelmet nyert reménykedő, az örök élet Istentől 

kapott ajándékával élhet.

Élünk. Élünk itt, élünk az Úrnak, élünk bizakodva. Mert Istennél lám minden 

lehetséges. Ámen.

Uram! Adj nekem kegyelmet, hogy elmúljon a félelem, a kételkedés, a

bizonytalanság, és benned békességre találjak, mint mindig és mindenből 

megmentett gyermeked. Ámen.

HITOKTATÁS hitoktatas.lutheran.hu

Első és ötödikes osztályos gyermekeink számára kötelező lesz 2013 őszétől a hit- és 

erkölcstan-oktatás. Dorogon, Esztergomban, Nyergesújfalun jelentkeztem be az 

iskolákba, tehát az evangélikusok bátran képviseljék, hogy evangélikus hitoktatást 

kérnek. Kérdés esetén keressenek a testvérek, mert nagyon fontos ügyről van szó!

VI RÁG VASÁRNAPIG gyülekezetünkben egy rászoruló három gyermekes fiatal család 

számára gyűjtünk kisebb összegű pénzadományt, hogy alapvető áruk vásárlásával 

segítsük őket. Az adományokat köszönjük szépen!

Klimentné Ferenczy Andrea



VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉVRE
KAZUÁLIS SZOLGÁLATOK

KERESZTSÉG: Borbély János Máté, Kliment Mihály

ESKÜVŐ: Tóth Gabriella r.k. Esztergom - Pongrácz Gábor ev. Budapest

TEMETÉS: Mika Sándor (53)(E), Szabó Dénes (72)(E), Patócs Gézáné sz. Szabados Terézia 
(87)(E); Putz Józsefné (92) (D), Káldi László (89)(D),

FŐBB SZÁMOKBAN A 2012. ÉVRŐL

EGYHÁZFENNTARTÁSUNK
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PERSELYPÉNZÜNK

2010. 2011. 2012.

MOLNÁR GYULA EVANGÉLIKUS ALAPÍTVÁNY 18617247-1-11

Adóbevallásunknál ne feledkezzünk meg arról, hogy gyülekezetünket segítjük az 

alapítványnak való 1% felajánlásával! 2012-ben sajnos kevesen gondoltak erre, így 

mindösszesen  ............   Ft folyt be, míg 2011-ben ez  ..........   volt.

Növekvő bevételeit a testvérek adományai biztosították. Isten fizesse meg, köszönjük szépen 
az adakozóknak Babják Ferencné, Kunczius Ida, Konyicska Adél, Szarvas Emőke, a Németh 
család, Kneiszel Sándor, Dinnyés Mónika-Borbély János, Dr Micsinay Ervin, hogy ebben az 
évben újra nőtt az alapítvány vagyona, amelyet a templomunk szépülésére gyűjtünk és 
szánunk. Az alapítvány vagyona 2012 december 31-én ................,- Ft.
2013. böjtjén pedig ...............,- Ft.

Számlaszáma: 58600575-11051031



Nyergesújfalu és környéke evangélikusairól

Egyházközségünk legutóbbi kiadványában a szórványgyülekezetekről írtam. A 

szövegből kiderült, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 2001-es népszámlálási 

adatbázisa Nyergesújfalun, Lábatlanon, Süttőn és Táton mintegy 200 evangélikust 

tart számon, vagyis a kérdőíveken ennyien vallották magukat evangélikus vallásúnak.

A gyülekezet vezetése és a presbitérium döntése alapján nemcsak az 

anyagyülekezetben, hanem a vidéki szórványokban is megindult az evangélikus 

testvérek megkeresése, felkutatása és a lehető legpontosabb nyilvántartás 

elkészítése. A lelkészünk által rendelkezésre bocsátott névsorból kiindulva, szüleim 

sok telefonos és személyes megkeresés alapján elkészítették a korántsem teljes 

listát. Az Esztergomi Gyülekezetnek erre a területre vonatkozó nyilvántartása 36 

testvérről tudott, ezt a létszámot sikerült egyrészt aktualizálni, másrészt 48 főre 

kiterjeszteni. Ez sajnos messze elmarad a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett 

számtól - és ennyi kutatás után elgondolkodtató, vajon hol és ki lehet a „hiányzó" kb. 

150 ember - mégis örömmel tölt el bennünket a friss adatállomány. Különösen azért, 

mert a megkérdezettek és a most megtaláltak jelentős többsége nagy örömmel 

vette a megkeresést, szívesen osztotta meg személyes adatait, elérhetőségét és 

örült a beszélgetés lehetőségének.

A most elkészült nyilvántartás szerint a fellelt 48 evangélikusból 38 fő 
Nyergesújfalun, 6 fő Lábatlanon, 3 fő Süttőn és 1 fő Táton él. A megkérdezettek 

többsége esetében az egész család: szülők és gyermekek, vagy egy szülő és a 

gyermekek vallják magukat evangélikusnak, de akad a listán többgenerációs család is 

(nagyszülők, szülők, unokák). 19 fő egyedülállóként, vagy a családban egyedüli 

evangélikusként kérte rögzíteni az adatait.

A lista szerint a környékbeli evangélikusok átlag-életkora: 44 év. 4 fő 80 év feletti 

testvérünk van, és 9 gyerekünk, az ő átlag-életkoruk: 8 év. A legidősebb 

megkérdezett 1926-ban született, a legifjabb néhány hónapos (ő személyesen még 

nem nyilatkozott...).

A fenti adatok 32 nő és 16 férfi testvérünktől származnak.

Ezzel a kis összeállítással buzdítom valamennyi, az Esztergomi Evangélikus 

Gyülekezethez tartozó testvéremet: keressük egymást és keressük a kapcsolat, a 

találkozás lehetőségét. Hátha egyszer, sok-sok beszélgetés után előkerülnek a 

„hiányzó" evangélikusok is.

Beluzsárné dr. Sümegi Márta 

Nyergesújfalu



Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk!

Hálát adunk neked egyházadért, és azért, hogy mi is tagjai lehetünk.

Neked köszönjük Istenünk, gyülekezetünk minden tagjának életét. Éltess bennünket, 

alázatos és szelíd szívvel, jó egészségben, boldogan! Hálás szívvel jövünk hozzád, 

köszönjük ajándékaidat, amelyekkel eddig is elhalmoztál bennünket, érdemtelenül. 

Köszönjük, Istenünk, hogy igényt tartasz a mi tökéletlen életünkre, és 

mindannyiunknak egy tökéletes ajándékot készítettél: a megváltást.

A segítségedet kérjük, Istenünk, taníts minket utadon járni, hogy a bajban hozzád 

fordulhassunk, erős hittel bízzunk segítségedben, hiszen gondot viselsz ránk.

Előtted állunk, Istenünk és kérünk, formálj bennünket, hogy jó keresztyének 

lehessünk, hogy a te igédet figyelmesen hallgatva az életünk mindennapjaiban 

alázatos szeretettel szolgáljunk embertársaink, a gyülekezetünk tagjai felé, a te 

dicsőségedre.

Uram, jöjj fényeddel, mert bennünk sok a sötétség. Kérlek, add, hogy belássuk, 

mennyire szükségünk van beszédedre, vezetésedre az életünkben, szentségeidre, 

hogy a világban tisztán megállhassunk. Kérünk, ne vegyél ki minket ebből a világból, 

hanem őrizz meg bennünket abban, hogy az életünk világító lámpás lehessen a 

sötétségben, és igéd mécses legyen, amely ösvényünk világossága. Kérlek, ne 

engedd, hogy világosságod fényét véka alá rejtsük, használj bennünket, hogy jól 

szolgáljunk téged.

Uram, kérünk, egyesíts bennünket az imádságban, taníts bennünket együtt 

imádkozni, hogy örömmel szolgáljunk téged, ki-ki tehetsége szerint ebben a 

gyülekezetben, mert nem embereknek a tetszését keressük, hanem téged dicsőítünk 

minden napon. Adj mindannyiunknak imádságos és hálaadó szívet.

Uram, kérlek, gyújtsd meg szereteted tüzét minden szívben, és kérlek, kezd bennem. 

Uram, kérlek, építsd a gyülekezetünket, és kérlek, kezd rajtam.

Hálát adunk Neked Istenünk a szüleinkért, házastársainkért, akiket mellénk adtál, 

hogy egymást megbecsülve élhessünk.

Hálát adunk a gyermekekért, akik ajándékaid számunkra, köszönjük, őszinte 

gyermeki tisztaságukat, és kérünk, vigyázz rájuk, óvd őket a világban.

Kérünk, Istenünk, tégy minket jó szülőkké, hogy jó példát látva gyerekeink egyházad 

boldog és hasznos tagjai lehessenek majd.

Istenünk, kérünk, áldd meg egyházadat! Áldd meg vezetőinket, elöljáróinkat, óvd és 

őrizd meg őket a szolgálatban, adj bölcs szívet nekik, hogy mindenkor téged 

szolgáljanak hálás szívvel, örömmel, kitartással és szeretetben.

Magasztalunk téged, Istenünk és hálát adunk neked tökéletes ajándékodért, az Úr 

Jézus Krisztus nevében Szentlelked által. Ámen.

Molnár Mária



ALKALMAINK

Március 26. kedd -17:00 A Nemescsói Evangélikus Ifjúság Passió előadása 

templomunkban.

Március 28. Nagycsütörtök -17:30 Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Március 29. Nagypéntek Esztergom -10:00 Istentisztelet úrvacsorával 
Március 31. Húsvét ünnepe -10:00 Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Április 1. Húsvét második ünnepe -10: 00 Esztergom

11:30 Nyergesújfalu Istentisztelet úrvacsorával

Április 5.17:00 Presbiterülés

Április 7. Húsvét utáni 1. vasárnap Fehérvasárnap -10:00 Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel, közgyűlés.

Szeretettel hívunk Minden Evangélikus Testvérünket erre az alkalomra, ahol nagyon 
fontos dolgokról esik szó.

GYÜLEKEZETI NYÁRI PROGRAMOK 

Pünkösd második ünnepe: Gyülekezeti nap 

Gyülekezeti kirándulás a Muravidékre. Június 8-9.
Szombaton: Muraszombat, Lendva, Jeruzsálem: a fáma szerint a Jeruzsálem felé vonuló 
keresztes lovagok megpihentek a közeli lankákon. Gyönyörű teraszos művelésű 
szőlőültetvényeiről híres a lovagokról elnevezett falu. Vasárnap Nagykanizsa. Szállásfoglalás 
miatt jelentkezési határidő: április 7.

Hittantábor Nagyvelegen a bakonycsernyei, bakonyszombathelyi gyülekezettel együtt 
június 17-22.

Zengő tábor, gyermekek zenei tábora Csákváron június 30-július 5. Hangszerjáték 
szükséges a jelentkezéshez.

Napközis hittantábor a gyülekezeti termünkben július 8-12.

Gyülekezeti kerékpártúra a Fertő-tó körül július 18 (cs)-21 (v). (130 km)
Sopron-Rust-Jois-Fertőd-Sopron
Jelentkezés szintén április 7-ig a szállásfoglalás miatt

esztergom@lutheran.hu 
andrea.klimentne@lutheran.hu 

http://esztergom.lutheran.hu
Klimentné Ferenczy Andrea lelkész

AZ ESZTERGOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS SZÓRVÁNYAINAK KIADVÁNYA 
Esztergom, Simor János utca 82.

: 0620-824-3718

http://esztergom.lutheran.hu

