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A világosság a sötétségben fénylik, de
a sötétség nem fogadta be. ( Jn. 1,5)

A sötétség és a világosság ősi ellen-
felek. Mindkét hatalom uralkodni akar.
Ahol teret nyer az egyik, ott vissza kell
húzódnia, vagy el is kell tűnnie a
másiknak. 
Egy apró fényforrás is sebet tud ütni a
sötétség hatalmán. 
Elég egy pislákoló gyertya, és már sza-
kadozik is a fekete lepel, amely addig
mindent eltakart. 
Elég egy viharlámpa a vándornak, mert
tájékozódni tud általa az éjszakában.
Elég egy izzószál fénye a szobában, és
láthatóvá válik általa minden.
Elég a földön az élethez a Nap fénye.

A Nap nem csak világít, és tájékozódni
segít, nem csak simogat meleg sug-
araival, hanem a dermesztő sötétségből
és a rideg mozdulatlanságból életet hív
elő. 
A korai keresztyének hitvalló felis-
meréséből ünnepeljük Jézus Krisztus
Urunk születését a tél leghidegebb,
legsötétebb időszakában. 
A sötét és dermesztő télben az emberek
ösztönösen is kívánják a fordulatot, a
meleget és a világosságot. A téli napfor-
dulót ezért ünnepelte a legtöbb ősi ter-
mészeti nép. 
Az egyre erősödő keresztyénség ünnepi
naptárában a Római Birodalom 

idején kialakult "felkelő nap születésé"-
nek kultuszát váltotta karácsonyra,
mintegy "a mi napunk" Jézus Krisztus
szültésének ünnepeként. 
Hitvalló eleink rácsodálkoztak arra,
hogy Jézus Krisztusban Isten életet
ajándékozó szeretete a Naphoz hason-
lóan ráragyogott a világra. 
Jézus valóban azért jött, hogy elűzze a
sötétséget. 
Igaz, hogy ő nem a fizikai sötétséget
akarja eloszlatni, hanem a lelkit. Ő is
meleget hoz, mint a Nap sugarai, de
nem hőmérővel mérhetőt. 

Fény gyúlt a sötétbenFény gyúlt a sötétben



Túrmezei Erzsébet:

Karácsonyi karének

“Megtaláltak téged a pásztorok,
és karácsonyi örömmondók lettek.
“Megtaláltak” téged csillagvezette
gazdag bölcsei távol Napkeletnek.

“Megtaláltak az első tanítványok, 
és boldogan a Te nyomodba léptek.
“Megtaláltunk!” - ujjongó millió hang,
visszhangozzák századok, évezredek.

“A Szabadítót, az Isten Fiát!
Az életet, kegyelmet, békességet!”
Nagy karácsonyi karban énekel,
Krisztus Jézus, aki megtalál téged.

S egy hang, abban a karácsonyi karban,
hálaénekemet boldogan zengem, 
mióta én is “megtaláltalak” - 
Mert Te eljöttél, s megtaláltál ... engem.

A Tőle jövő szeretet fel tudja olvasztani
a fagyos, élettelenre hibernálódott, der-
medt szíveket!
Ahogyan a Nap életet hív elő a halott-
nak tűnő földből, úgy Urunk is azért
érkezett, hogy a halál uralmát megtörje
és életre hívjon minket!
Van felelősséged abban, hogy hogyan
fogadod!
Nyitott vagy zárt az ajtód?
Befogadó vagy elutasító a szíved?

Érdeklődő vagy elutasító vagy
Jézussal?
Ahogyan a pincében felejtett muskátlin
nem segít a fent ragyogó napsütés, úgy
a bezárkózott, Isten felé bizalmatlan
ember sem tapasztalhatja meg a
Jézusban kapott ajándék áldását!
A sötétség és a világosság harca folyik
körülöttünk és bennünk.  
Vedd komolyan, hogy a tét maga az
ÉLET!  Szemerei János 
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Isten áldásában gazdag karácsonyt
és boldog új esztendõt kívánunk

minden tesvérünknek: - a gyülekezet elnöksége és presbitériuma!

Imádkozzunk!

Urunk!

Nem Te vagy távol tőlünk, amikor
egyedül érezzük magunkat!
Nem a Te szavad hallgatott el, amikor
nem halljuk üzenetedet.
Nem Te rejtőztél el, amikor nem látunk
téged. 
- Mi vagyunk érzéketlenek, süketek és
vakok. 

Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban
eljöttél, hogy közelléted nyilvánvaló
legyen számunkra is. 
Új formában szólsz, hogy meghallhas-
sunk és megérthessünk mi is. 

Eljöttél, hogy megláthassuk szerete-
tedet mi is. 

Kérünk, Lelked által formálj minket!

Ámen



Télen csend van a Balaton
partján. Ködös, kora téli
napokon pedig különösen. Azt
is érezhetnénk, hogy barátság-
talan ez a nyugalom. Az
elmúlás magányos csendessége. 
Az evangélikus üdülőből kite-
kintve azt érzem, milyen jó,

hogy egy melegséggel teli
helyről vizsgálhatom mindezt.
Melegség a szobában és a
szívekben. 
Presbitériumunk gyűlt itt most
egybe, hogy péntek estétől
szombat estig egymással
legyünk.
Azért, hogy beszélgessünk a
múltról, az egyéni és a közös
múltról, a közös jelenről, és
a közös jövendőről. Ádvent

előtt vagyunk, közvetlenül.
Lehetne célzatos is, pedig nem
az. Most kaptunk helyet.
Áhitattal kezdtük. Valahol a
szóban is ott a csendesség. A
lélek csendje és békéje. Nem a
kinti világ magányos elmúlás-
csendessége, hanem a közös

gondolkodás képességéért való
imádság közössége, mely hang-
talanul is összekapcsolja
azokat, akiknek fontos a
gyülekezet.
És beszélünk a múltról, egy-
házi élményekről, és min-
denkire másként ható azonos
történésekről is. Arról a múl-
tról, mely mindannyiunknál
máshonnan indult, és látszólag
más-más utat jártunk be, más-
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Szárszói csend

Asztalközösségben a résztvevõk



más hatások értek bennünket,
de a sok különböző út mind-
mind abba az irányba vitt,
hogy most együtt vagyunk, és
valódi gyülekezetet
szeretnénk alkotni.
Nem kellett közös akaratról,
közös célokról beszélni, mert
olyan tisztán ott volt ez
közöttünk, hogy kimondva már
kevesebb lett volna.
Éjszakába nyúlt a nap, mikor
nyugovóra tértünk. Felemelő,
szép esténk volt.
Másnap már a jövendőről
beszélgettünk. Arról, hogy
miként tehetünk azért, mit
kell tennünk azért, hogy
testvéri közösségé váljon
egész gyülekezetünk.
Konstruktív, megvalósítható
gondolatokat hallottunk, és
olyan lehetőségek is felszínre
kerültek, mely egymás nélkül
sosem mondatott volna ki.

Télen csend van a
Balaton partján. Ködös, kora
téli napokon pedig különösen.
Az elmúlás magányos
csendessége. 
A meleg teremben pedig, ahol
eddig közel húsz ember figyelt
egymásra, ismét csend volt.
Nem az elmúlás csendessége,
hanem a jövendőbe vetett közös
hitünk, elkötelezettségünk
ottmaradt csendje. 
Pedig akkor már ki-ki vissza-
tért az otthonába, saját kis
világába.

dr. Horváth József felügyelő

Z s í r o s
L i l l a
v a g y o k .

Evangélikus család második gyer-
mekeként, a celldömölki gyülekezetből
származom. A középiskolát a soproni
líceumban végeztem, ahol szerencsém
volt többször is teológusokkal és
lelkészekkel beszélgetni. Ezek a
beszélgetések megerősítették bennem
a továbbtanulással kapcsolatos dön-
tésemet: elhatároztam, hogy jelent-
kezem a teológiára. Azóta már öt évet
elvégeztem a lelkészszakon, jelenleg
halasztok, nyelvvizsgát próbálok
szerezni. Szerencsére ez az év sem
telik hiába, hisz a gyülekezet munkatár-
saként lehetőségem van arra, hogy
közelebbről is belekóstoljak abba,
amire készülök. A diploma meg-
szerzéséig még legalább két évem van
hátra, az egyik a diplomamunka
megírásával, a másik a hatodéves
gyakorlattal fog telni. Nagyon meg-
szerettem Kaposvárt, férjemmel együtt
nagyon jól érezzük magunkat ebben a
közösségben, ezért szeretném, ha a
diploma meg-szerzéséig hátralevő
éveket is itt tölthetném gyülekezeti
munkatársként.
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Új munkatársunk



Templomunk felszentelésének 75.
évfordulóját ünnepeltük  június 20-
án. Az ünnepi közgyűlésen elhang-
zott felügyelő beszámoló rövidített

változatát közöljük. 

A múlt évben elvégeztük templomunk
külső felújítását, ami 21 millió forintba
került (egészen pontosan: 20 828 081
forintba).
2004-ben, az építkezés második
fázisában a templombelső felújítása
történt meg:
- aljzatcsere
- külső vezetékek falba illesztése,
javítások
- festés
Ezzel egyidőben a templom előtti tér
burkolását és parkosítását is
elvégeztük.

Megközelíthetővé tettük az oldalajtókat,
ahol olyan feljárót alakítottunk ki, ahol
mozgássérültek is közlekedhetnek, és
babakocsit is fel lehet tolni. Fontos
dolog ez, hogy valóban igaz legyen: a
mi templomunk mindenki előtt nyitva
áll!
A 2004 évi munkálatok 6 millió forintba,
(pontosabban 6 195 613 Ft-ba kerül-
tek).
Így a templom teljes felújításának költ-
sége 2003-2004 években összesen 27
millió Ft (27 023 613 Ft ) volt.

Forrásaink:
- 15 millió Ft-ot kaptunk az Országos
Egyháztól, vagyis a magyarországi
evangélikusok közös kasszájából. 
- 1,5 millió Ft-tal járult hozzá az "ered-
ményhez" Kaposvár Megyei Jogú

Város Közgyűlése.  
Jelentős forrás volt az ÁFA vissza-
térítés is (4,5 millió Ft), amely nélkül
sokkal kevesebb munkát tudtunk volna
elvégezni.
- Gyülekezeti forrásból 6 millió Ft-ot
fordítottunk a felújításra.
Nagy összeg ez, jelentős áldozatvál-
lalás a gyülekezeti tagoktól, annál is
inkább, mert az elmúlt 9 évben közel 15
millió forintot áldoztak céljaink meg-
valósításáért!

Köszönetet nem mondok ezért, (mert
egy közösség  önmagának nem mond
köszönetet), de a magam nevében
elmondhatom, hogy büszke vagyok
arra, hogy egy ilyen közösség világi
vezetője lehetek, aki tudja mit akar, és
tesz is érte!

Kedves Testvérek!
Beszámoltam a múltról, arról, hogy
Isten miként adott nekünk erőt és
lehetőséget arra, hogy megfeleljünk a
templomépítő kaposvári elődeink örök-
ségének, és lehetőséget adjunk a
jövendő evangélikusságának arra,
hogy betérhessen az Isten házába, ha
fel akar töltődni, ha erőre, örömre és
boldog életre vágyik. Mert a feltételek
már adottak. 
De a mi jelenünk hogy áll? Hogyan
tovább?
Ami most következik, nehezebb, mint
anyagi feltételeket teremteni.
A meglevő lehetőségeinket használni
kell. Okosan, és jól.
Ha azt akarjuk, hogy fiatalságunk,
unokáink kövessenek bennünket az
úton, magunkért kell többet tennünk!
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Ünnepeltünk



A kaposvári evangélikus templom-
ban a múlt vasárnap hálaadó isten-
tiszteletet tartottak a templom fel-
szentelésének 75. évfordulója,
valamint a tavaly kezdődött
felújítás befejezése alkalmából. 
A városban 1916 óta szolgál
evangélikus lelkész. Kezdetben -
templom nem lévén - a reformátu-
soknál tartották az isten-
tiszteleteket, majd 13 évig a
városházától kapott helyiség szol-
gált hitéleti célra. A gyülekezetté
szerveződött közösség 1925
májusában határozta el, hogy tem-
plomot épít. 1928-ban Sándy
Gyula építészt, egyetemi tanárt
bízták meg a tervezéssel. 
A templom - a lelkészlakással
együtt - tíz hónapi, jól szervezett

folytatás a 8. oldalon
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Meg kell újulnunk, mint a templo-
munknak! Hogy templomi közösségből
valódi, egymást ismerő, tisztelő és
egymást segítő igazi keresztyénekké
váljunk. Ami jelenleg hiányzik a világ-
ból, annak ellenére, hogy mindenki erre
vágyik!
Valódi közösség, melynek tagjai össze-
tartanak, és nemcsak egyszeri célok
megvalósításában. Olyan közösséggé
kell válnunk, amelyikhez öröm csat-
lakozni, amelyhez lehet csatlakozni,
mert őszintén nyitott. A feltételek adot-
tak. Használjuk ki! A módszereket meg
fogjuk találni, és el fogunk indulni ezen
az úton. Biztos, hogy hosszú út lesz,
nehéz, és buktatókkal teli, de biztosan
tudom, mi képesek vagyunk rá! Ott van

ugyanis életünkben az a biztos pont,
amit a világ tudósai csak keresnek, de
nekünk a kezünkben van.
Mert nekünk a világban és a
gyülekezetben is úgy kell élni, mint akik
biztosan tudjuk: nekünk élő Krisztusunk
van!
Kérem Istent, adjon nekünk látást, erőt,
tehetséget és hitet ahhoz, hogy előre
tudjunk lépni, hogy megvalósítsunk
valami igazán fontosat. Nem lehetetlen,
ha valóban akarjuk, ha hajlandók
vagyunk rá időt és energiát fordítani, ha
nyitottak vagyunk egymás, és a mi
Mennyei Atyánk felé.

Erős vár - a mi Istenünk!

Így látták ünnepünket



folytatás a 7. oldalról

munka eredményeként épült fel. A fel-
szentelést Kapi Béla püspök végezte.
(Az akkori ökumenikus viszonyokat
jellemzi, hogy az építkezésnek refor-
mátus, római katolikus, sőt izraelita
támogatói is voltak.)
Az istentiszteleten Ittzés János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke, Szemerei
János esperes, kaposvári lelkész és
Smidéliusz Zoltán püspökhelyettes vett
részt a liturgiában. A püspök Jn 4, 21-
24 alapján hirdette Isten igéjét.
Elmondta, hogy az egyházban min-
denkinek van küldetése. Köszönjük
meg az ősök munkáját, de utána ker-
essük és találjuk meg a feladatainkat
Krisztus testében - fogalmazott. Azt
kell keresnünk, hol lehetünk a
gyülekezetben olyan fogaskerekek,
amelyek nélkül a következő alkatrész
nem mozdul meg. Sokszor elvétjük a
célt, amikor ragaszkodunk hagy-
ományainkhoz, épületeinkhez. Jézus ott
akar találkozni velünk, ahol otthon
érezzük magunkat. A Lélek mindig
közösségbe gyűjt. Ezért kell a templom.
Ma még szükség van rá, de az örök élet-
ben már nem. Oda viszont azok jutnak,
akik megbecsülik a Jézussal való
találkozás földi alkalmait - fejezte be
igehirdetését Ittzés János. Az isten-
tisztelet utáni közgyűlésen dr. Horváth
József felügyelő köszöntötte a megje-
lenteket, és egy másik jubileumra is fel-
hívta a figyelmet: a gyülekezet
lelkésze, Szemerei János tíz évvel
ezelőtt kezdte meg szolgálatát

Kaposváron. A felügyelő ez alkalomból
köszöntőt mondott, majd a felújítás
menetét ismertette. Mint beszámolt
róla, 1995 és 1997 között tatarozták a
lelkészlakást, 1999-ben digitális
orgonát vásároltak, és kicseréltek 18
templomablakot. A templom renoválása
2003-ban kezdődött; ennek során a
tetőtől a vízelvezetésig szinte mindent
felújítottak az épületen. Az összes költ-
ség mintegy 21 millió forint volt.
Ennek jelentős részét - 15 milliót - az
országos egyháztól kapták támo-
gatásként. Ezenkívül a város vezetése,
valamint a gyülekezeti tagok is jelentős
összeggel segítették a munkálatokat.
Nagy hangsúlyt kapott a beszámolóban,
hogy az elmúlt években a felújítási
munkákra a hívek 15 millió forintot
adtak össze. Köszönetet mondtak Pintér
Károlynak, aki szervezte az építkezést,
valamint a református gyülekezetnek,
amely öt vasárnap fogadta tem-
plomában az evangélikusokat.
Távollétében köszöntötték Dubovai
Gézát, aki közel fél évszázadon
keresztül volt a gyülekezet lelkésze.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével
és köszöntőt mondott Szita Károly pol-
gármester, Lamperth Mónika belügy-
miniszter, Kaposvár országgyűlési
képviselője, valamint Frenkl Róbert,
egyházunk országos felügyelője is.

M. Gy. 

/A fenti beszámoló az Evangélikus Élet 2004.
június 27-i számában  Hálaadás Somogyország

fővárosában címen jelent meg/
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Emlékképek a táborbólEmlékképek a táborból
Pat 2004. augusztus 8-13.Pat 2004. augusztus 8-13.



December elején sok helyre ellátogat a
Mikulás. Néhány éve már
gyülekezetünkben is rendszeresen
meglepetést és örömöt szerez a gyer-
mekeknek, amikor a vasárnap reggeli
hittanóra közben egyszer csak betoppan
a templomba. Kicsit szokatlan ugyan,
hogy szán helyett postás kisautóval
érkezik, de a csoki, amit hoz, ugyanolyan
finom!
- Hogyan indult útjára a Postás-Mikulás?
- Néhány éve, amikor a posta megkapta
a kisautót, "kölcsönkértem" tõlük, és
elmentem a krampuszommal (a
feleségemmel) együtt az evangélikus
gyülekezetbe is pár gyermek és az akko-
ri segédlelkész úr nagy örömére. Akkor
ez még az esperes úrnak is meglepetés volt. Tavaly
már bejelentett móka volt, már az esperes úrral
idõpontot egyeztetve érkeztem, és akkor a szentestére
készülõdõ gyereksereg mellett a szülõk is ott voltak az
énekkarból. Idén pedig megint a kisebb gyerekeknek a
meglepetése volt ez a templomi próbán.
- A gyerekeid tudják, hogy másodállásban Mikulás
vagy?
- Idén ez meglepetés volt nekik is, nem ismertek föl,
ezért el is keseredtek, amikor kiderült. Jövõre már nem
tudom, hogyan tudom megoldani, lehet, hogy hozzánk
majd egy "bérmikulás" érkezik.
- Amikor te voltál kisgyermek, hogyan tekintettél a
Mikulásra?
- Konkrét élményem nincs a Mikulásról. De vannak
olyan fényképfelvételek, amikor én is ugyanúgy ülök az
óvodában a Mikulás térdén megszeppenve, mint
ahogy most az én térdemen ülnek a gyerekek, és
ugyanolyan félénk csodálattal néztem én az akkori
Mikulást, ahogy engem is néznek most a gyermekek.
- Mitõl lesz valaki jó Mikulás?
- Én mindezt szívvel, jó érzéssel teszem, de a megren-
delõket kellene megkérdezni, hogy tényleg jó volt-e a
Mikulás, sikerült-e belopni a család otthonába azt a
varázst, amit õk elképzeltek a gyermekük részére, ami
örömet jelent a mindennapi életben.
- Mi a legfontosabb számodra ebben a munkában?
- Maga ez a varázs. Idén három olyan megrendelés is
volt, ahol sok-sok kisgyerekkel találkozhattam. De
azokat a szép énekeket és verseket, amiket ott röpke

tíz-tizenöt perc alatt egy-egy csoportban hallottam, és
azt a sok gyermekarcot, a gyerekeknek azt a kifejezõ
tekintetét igazából leírni nem lehet. Ezt érezni, látni
kell!
- Hiányozna, ha jövõre nem kérne meg senki arra,
hogy fölvedd a Mikulás-ruhát?
- Furcsa lenne. Hiányozna, mert jó, mert szeretem ezt
a munkát, hisz aranyosak a gyerekek. De azért
fárasztó. Az egész hétvége ezzel telt. A hétfõ is nagy-
on zsúfolt volt, reggel nyolctól folyamatosan jártam
végig az "ügyfeleket", és este majdnem kilenc óra volt,
mikor az utolsótól eljöttem.
- Mi az, ami ebben a fárasztó munkában erõt ad?
- A gyerekeknek az öröme, azok a csillogó szempárok,
amiket az ember lát a sapka meg a bajusz-szakáll
mögül, és a szép énekek. Idén volt másodszor, hogy
meglátogattam az idõseket is a református szeretetot-
thonban. Mindenhol nagy örömmel fogadtak. Egy idõs
hölgy pedig egy olyan szép verset mondott el, hogy azt
még a Mikulás is megkönnyezte. Ezekért az emberi
érzésekért érdemes ezt folytatni, örömet szerezni, mert
valahol az ember mindig mindent visszakap.
- Meddig szeretnéd még koptatni a Mikulás-kabátot?
- Ötven-hatvan éves koromban még szeretném, de ha
úgy adódik, akkor még tovább. Amíg bírom, ameddig
látom azt, hogy sikerül örömet szerezni, addig ez
nekem is öröm. Rákényszeríteni nem lehet senkit.
Saját akaratból, elszántságból és szívbõl: csak így
lehet valaki Mikulás.

Zsíros András
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Interjú a Mikulással



Kedves Testvérek!
Szeretettel kérem, hogy aki tud
olyan idős vagy beteg (különöskép-
pen kórházban lévő) evangéliku-
sokról, akik örömmel vennék a
lelkész látogatását, azokat kérem
jelezzék felém! 
Az ilyen irányú segítséget is előre
köszönöm:

Szemerei János lelkész

Telefonszám változás!!!
Szemerei János lelkész 

új mobil száma: 06/20 8243888

Gyülekezetünk számlaszáma:
11743002-20014517
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Lelkészi Hivatali rend:

Kedd: 14.00-16.00
Szerda: 9.00-11.00
Csütörtök: 16.00-18.00
Péntek: 14.00-16.00

Természetesen fontos ügyekben a
hivatalos órákon túl is szívesen állunk

a testvérek rendelkezésére!

Fiatal felnőttek figyelem! 
A fiatal felnőttek köre az új esz-

tendőben is nyitott minden érdeklődő
előtt. 

A 2005. esztendőben  májusig min-
den hónap utolsó csütörtökén 

17.30-kor kezdődnek az együttlétek
a gyülekezeti házban.

Adóigazolás a befizetésekről
Az egyházi befizetésekre (egyházfenn-

tartás és adomány), mint közhasznú
befizetésre adókedvezmény vehető

igénybe. 
Igazolást azoknak tudunk kiállítani,

akik adóazonosító jelüket (céges
befizetők az adószámukat) a lelkészi

hivatalba korábban bejelentették, vagy
legkésőbb 2005 január közepéig eljut-

tatják. 

e-pont nyitvatartás:
Kedd: 14.00-16.00
Szerda: 9.00-11.00
Csütörtök: 8.00-10.00

16.00-18.00
Péntek:          9.00-11.00

14.00-16.00
A gyülekezeti házunkban működő

internetes hozzáférés a jelzett időben
mindenki számára nyitott és ingyene-

sen használható!

Következő gyülekezeti hírlevelünk
reményeink szerint január végén

jelenik meg. 
A januári hírlevél a számvetés

jegyében készül. 
Ebben fogjuk tájékoztatni testvérein-
ket gyülekezetünk anyagi helyzetéről,

és az idei év szolgálati mérlegéről. 
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Amire készülünk
Ünnepi istentiszteleti rend:

Karácsony:
December 24-én 16 órakor
- gyermekek szolgálatával
December 25-én 10 órakor

- úrvacsoraosztással
December 26-án 10 órakor

Óév este:
December 31-én 17 órakor

- Megemlékezünk az 2004. évben
elhunytakról, megkereszteltekről, kon-

firmáltakról és a házasság útján
idén indultakról.

Újév:
Január 1-én 10 órakor
- úrvacsoraosztással

Vízkereszt:
Január 6-án 10 órakor

Imahetek:
Aliansz imahét január 2-9-ig

Ökumenikus imahét január 16-23-ig

Az imaheti alkalmakat a város külön-
böző templomaiban tartjuk.
Kezdési időpontok 18 óra.

Ami történt
Február 28. Keszthely

Egyházkerületi vitanap az új liturgiáról.
Március 14. Kaposvár

Mónus Györgyi teológus hallgató szupp-
likációs szolgálata gyülekezetünkben.

Március 27. Kaposvár
Rákász Gergely orgonahangversenye 

templomunkban.
Május 30. Kaposvár

Konfirmáció. 
Június 20. Kaposvár 

Hálaadó istentisztelet 75 éves felújított
templomunkban.  

Augusztus 8-13. Pat
Gyülekezeti hittantáborunkon harminc

gyermek és fiatal vett részt.
Augusztus 22-28. Balatonszárszó

Az Országos Evangélikus Családos tábor
kaposvári résztvevőkkel.

Augusztus 28. Békéscsaba
Zsíros András gyülekezeti munkásunk és

Pécz Lilla esküvője.
Október 9. Hódmezővásárhely

Deák László korábbi segédlelkészünk
parókusi beiktatása. 

November 6. Csurgó
Egyházmegyei ifjúsági csendesnapra gyűlt

össze egyházmegyénk (közöttük
gyülekezetünk) ifjúsága.
November 14. Kaposvár

Szemerei Gábor és családja
szeretetvendégség keretében mutatta be

“Belső szoba” című könyvét.
November 26-27. Balatonszárszó
Egyházközségünk presbitériuma

közösségépítő csendesnapot tartott az
evangélikus üdülőben.
December 4. Kaposvár

Ádventi zenés áhítat énekkarunk
szervezésében és részvételével.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /20/ 2843888


