
EEvvaannggéélliikkuuss  HHíírrlleevvééll
2005. február                 A Kaposvári Evangélikus Egyházközség idõszaki kõrlevele                 11. évf. 1. szám

Tartalom:
Le kell menni... 

2. oldal

Zsoltár
Böjt

3. oldal

Ökumené Kaposváron
4. oldal

A hitoktatásról
5. oldal

Egyházfenntartás és ami
mögötte van

6. oldal

2 x 1%
7. oldal

Alapítványi hírek
8. oldal

Könyvajánló
9. oldal

Öröm, fájdalom és remény
10. oldal

http://kaposvar.lutheran.hu
11. oldal

Ami történt 
Amire készülünk

12. oldal

ÚÚggyy  rraaggyyooggjjoonn  aa  ttii  vviilláággoossssáággoottookk  aazzÚÚggyy  rraaggyyooggjjoonn  aa  ttii  vviilláággoossssáággoottookk  aazz
eemmbbeerreekk  eellõõtttt,,  hhooggyy  lláássssáákk  jjóóccsseelleekkeeddeeeemmbbeerreekk  eellõõtttt,,  hhooggyy  lláássssáákk  jjóóccsseelleekkeeddee----
tteeiitteekkeett......tteeiitteekkeett......

Mt 5,16Mt 5,16



2. Evangélikus Hírlevél  2005. február

Jézus így imádkozott
a főpapi imádságban:
“Nem azt kérem, hogy
vedd ki őket a világ-

ból, hanem hogy őrizd
meg őket a gonosztól”

Jn 17,15

Urunk főpapi imádságának
szavai azért hasítanak
belénk, mert néha bizony
elegünk van a bennünket
körülvevő világ zajából,
b e c s t e l e n s é g é b ő l ,
érzéketlenségéből és
önzéséből. 
Akinek megadatott, hogy egy konferencián,
evangélizáción, csendeshéten vagy hittan-
táboron Jézus közelségét, Isten szeretetét
átélte, nem sok kedve volt a program végén
vissza indulni a hétköznapokba.
Hány és hány könnyes szempárra
emlékezem magam is a táborok végén!...
Ifjúsági táboraink egyikén Hántán,
táborújságot szerkesztettünk. Egy fiatal
szellemes apróhirdetést tett közzé: “Hántai
egy hetemet két hérte cserélném...” 
Nehéz visszamenni a hétköznapokba.
A tanítványoknak is nehéz volt.  A megdi-
csőülés hegyén sátrat akartak építeni.
Szavak nélkül is érezzük, hogy Jézus beje-
lentése nem a kedvükre való. Nehéz lemen-
ni Jeruzsálembe, ahol Jézusra is, de
követőkre is nehéz próbák és szenvedés
várnak.
Mégis menni kell.
Miért?
Nem volna jobb békében ünnepelni a

hegyen? Nem volna jobb meghosszabbítani
a tábori időt, ott időzni, ahol jó a légkör,
megértő a környezet? 
Nem volna jobb kivonulni ebből a romlott
világból és az igazán fontos dolgoknak
szenteni az időt?
Le kell menni! 
Le kell menni?
De miért?
A többiekért.
Azokért, akik még nem tudják, hogy a
hegyen más a levegő. 
Azokért, akik még nem ismerik közelről az
Isten szeretetét.
Azokért, akik Urunknak pontosan olyan
drágák és fontosak, mint mi.
Azokért, akikért Jézus is mindent félretéve
lejött. 
Azokért, akikhez talán éppen Téged küld a
jó hír postásaként. 
Nehéz lemenni, de nem kell egyedül menni.
Ő is jön velünk és fogja a kezünket!

Szemerei János

Le kell menni...Le kell menni...



Miért gondolunk a böjt szó hallatán
elsőként a lemondásra? 
A böjt azonos az önsanyargatással?
Dehogy.
Miért az éhség és a szomjazás, miért a
kellemetlen és nyomorúságos állapot jut
egyből az eszünkbe? 
A böjtnek a gyötrelem a lényege?
Dehogy.
A böjt a keresés állapota. A ráhangolódás
Isten hullámhosszára.
Amikor telefonhívásunk van, nem
halkítjuk-e le a harsogó rádiót? A zajos
szobában nem kérjük-e meg az ott
lévőket, hogy egy kicsit halkabban
beszéljenek?  
Szeretnénk hallani a vonal végén ben-
nünket keresőt.

Szeretnénk hallani a vonal végén ben-
nünket keresőt?
Ezért lenne jó kikapcsolni, vagy legalább
halkítani a zajokat. 
Ezért volna jó felfedezni azokat az
ajándékokat, amit naponta Tőle kapunk.

A régiek keresték a csendet, hogy ne
vonja el semmi a figyelmüket. Ezért
vonultak ki a pusztába, vagy vonultak
kolostorba. 
Rájöttek arra is, hogy az ételtől való
tartózkodás segíthet felfedezni az ételben
vagy a vízben az ajándékot, mögötte
pedig az Ajándékozót.
Böjt küszöbén gondold végig, hogy mi
zavarja legjobban az Istennel való kap-
csolatodat? 
Mit volna érdemes az életedben lehalkí-
tanod, mire kéne jobban odafigyelned?

Ő szól. Ajándékokat is ad bőven, kérés
nélkül is. 
Ugye fontos neked is, hogy lásd!
Fedezd fel a böjtöt, a böjben pedig Őt!

Weöres Sándor:

ZSOLTÁRZSOLTÁR
Kínok árnyékaiból,
kínok árnyékaiból

szólok hozzád Istenem.
Kín mar, sujt, temet,

józan eszemet
vak veszélyben,
láncos mélyben

ne hagyd elveszítenem.

Senki sem tör káromra,
senki sem tör káromra,
bensőm fordul ellenem.

Örök vihar ront,
nincs egy biztos pont

se mögöttem,
se fölöttem,

dög pusztít a lelkemen.

Törd meg kevélységemet,
törd meg kevélységemet,

mély megbánást adj nekem.
Nyársat nyeltem én,
derekam kemény:
mért nem szabad

súlyod alatt
meghajolnom, Istenem?

Száraz zokogás tipor,
száraz zokogás tipor

és a szemem könnytelen.
Utam hajlatán

ördög les reám,
vár nehezen:
a két kezem

tőrrel indul ellenem.

Legyen meg akaratod,
legyen meg akaratod,

ha vesznem kell, jól legyen:
tán kárhozásom

áldás lesz máson -
de ha énreám
kincset biztál,

ments meg immár, Istenem.

Böjt Böjt 
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Kaposváron az ökumenikus
imahét nem egyedüli alkalma,
hanem kiemelkedő ünnepe a
Krisztusban testvér közösségek
találkozásának.
Istennek adunk hálát azért, hogy
a somogyi megyeszékhelyen
példa értékű kapcsolatban
élhetünk a testvéregyházakkal.
Ennek ékes jele az, hogy január-
ban kettő imahetet (aliansz és
ökumenikus sorozat) tartunk, de
ezen túl minden hónap utolsó
hétfőjén is szervezünk egy öku-
menikus istentiszteletet. Az al-
kalmakat mindig lelkészi
találkozó zárja. A város
lelkészeinek havi találkozói több
évtizede rendszeresek
Kaposváron. Néhány éve a
találkozásokat kiszélesítettük,
hogy a gyülekezetek is
találkozhassanak.
Az aliansz imahetet január első
teljes hetében a baptista és
metodista, az ökumenikus imahetet a hó
harmadik hetében a római katolikus, a
református és az evangélikus gyülekezetek
szervezik. 
Viszont mindkét imahéten részt vesz mind
az öt említett felekezet. 
Az aliansz imahét alkalmainak 3-3 estén a
baptista és a metodista gyülekezet, 1-1
alkalomnak pedig a református illetve
evangélikus gyülekezet ad otthont. Itt az ige
hallgatásán és a közösség megélésén túl a
személyes imádságra is lehetőség nyílik.
Idén e sorozat keretében az egyik estén a
város ifjúsági közösségeinek találkozását
szerveztük meg. A programot színesítette,
hogy a baptista, a metodista és az evangé-

likus ifjúság is hozta a maga zenekarát. 
A második, az ökumenikus imahét évek óta
nagy érdeklődéssel kísért alkalmait a város
öt plébániatemploma mellett a református
és az evangélikus templom, valamint a bap-
tista imaház fogadja. A római katolikus
templomokban protestáns, a protestánsban
római katolikus igehirdetés hangzik. Mára
hagyománnyá vált, hogy a nyitó alkalmat
Balás Béla kaposvári megyéspüspök szol-
gálata nyitja a református vagy evangélikus
templomban, a záró istentiszteletre pedig a
római katolikus székesegyházban kerül sor. 

Adja Isten, hogy a sok kapott ajándék
áldássá váljon közösségeink számára!

Az ökumené Kaposváron

Ittzés János püspök igét hirdet az imahét záró
estjén a kaposvári Székesegyházban
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Talán elsőként a hitoktatás
rendszeréről.
Kaposváron a hittanórák nagy
részét az egyházi iskolában folyó
tanítási órák teszik ki. A
Református Általános Iskolában
felső tagozattól kezdve vehetnek
részt a diákok felekezetük szerin-
ti órán. Isten iránti hálával mond-
hatom, hogy ebben a tanévben
minden évfolyamon, még a gim-
náziumi tagozaton is van evangé-
likus tanuló. Az itt folyó munka
tanítási anyagát a Magyarországi
Evangélikus Egyház hittan tanter-
ve szerint választjuk ki.

A hittanórák kisebb számát- de
nagyobb létszámát- a gyülekezeti
illetve más iskolákban zajló, de
órarendbe be nem illesztett al-
kalmak adják. Ezen alkalmak,
talán mert önkéntesen, önszorga-
lomból szerveződnek, szívesen
látogatottak. Ilyen új csoport,
mely szülői kezdeményezésre
indult most már Toponáron is
működik. Ezek nagyon bíztató
jelek.

Úgy érzem ezen túl szólni kell a
hitoktatás jelentőségéről is.
Nagyon fontos szelete a
gyülekezeti munkának, hisz ezek

a gyerekek adják majd a jövő
gyülekezetének magvát.

Hit-oktatás.
De vajon lehet-e a hitet oktatni?

És mi a cél?
A hitet Isten adja, de eszközök

lehetünk az ő kezében. A céljaink
pedig nem kisebbek, mint megis-
mertetni gyermekeinket egy-
házunk tanításával, ezáltal
kialakítani evangélikus identitás-
tudatukat. Ismerjék meg más
keresztyén közösségek életét,
fogadják azt felebaráti szeretet-
tel, de hűen ragaszkodjanak
sajátjukhoz.
Tiszteljék mások vallásos meg-
győződését. Igyekszünk őket a
szeretetben való együttélésre,
együttműködésre nevelni, és
arra, hogy legyen önálló
véleményük, és merjék azt
kimondani.

Természetesen a célok meg-
valósításához nem vezet
egyenes út, de meggyőződésem,
hogy a munka nem hiábavaló. A
gyümölcs is lassan válik
fogyaszthatóvá, zamatossá, de
hiszem, egyszer beérik.

Néberné Zámbó Kármen hitoktató

Gondolatok
a gyülekezetünkben folyó hitoktatásról



A fenti táblázat adatait vizsgálva két
nyilvánvaló tény tűnik fel. Egyrészt,

hogy az egyházfenntartási összeg 2003.
és a 2004. évben szinte pontosan

ugyanakkora volt. Másrészt az, hogy a
befizetők száma pontosan 50-el

kevesebb a korábbi esztendeinél.
Rendkívüli esztendő:

A 2004. év, a templomfelújítás finisében
egy különleges év volt. Először - és
belátható ideig utoljára - két csekket

küldtünk mindenkinek, hogy lehetősége
szerint támogassa a templom belső

felújításának munkáit is. 
Messzemenő következtetést azért nem
szabad levonni e táblából, mert az egy-
házfenntartási táblán hiányzók többsége

más jogcímen eljuttatta a gyülekezet
javára szánt támogatását. 

Az egyházfenntartás fontossága:
Miért olyan fontos mégis az egyházfenn-

tartás? Azért, mert a gyülekezet alap-
működését (épületeink rezsijét, folyam-
atos rendben tartását, a szükséges felsz-

erelések pótlását, a lelkészi hivatal
működését és az alkalmazottak illet-
ményét) e forrásnak kell  fedeznie. A
2005. év már nem lesz rendkívüli év.
Bár kisebb gondjaink vannak még,

épületeink rendben vannak. Mostantól
közösségünk jobb működése a leg-

fontosabb cél. 
E cél támogatására kérjük az idei évben

is testvéreinket!

Az egyházfenntartási járulék alakulása gyülekezetünkben 
az elmúlt két évben.
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Egyházfenntartás és ami mögötte van



Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet
- minden vasárnap 10 órakor

minden hó első vasárnapján úrvacsora

Családi istentisztelet
- minden hó 3. vasárnapján 9 órakor

Gyülekezeti hittanórák
- minden vasárnap 9 órakor

Bibliaóra
- minden csütörtökön 10 órakor

Ifjúsági óra
- kéthetente pénteken 17 órakor

Fiatal családosok találkozója
- minden hó utolsó csütörtökén 17 óra

Beszélgető kör
- kéthetente szerdánként 18 órától

Énekkari próba
- minden hétfőn 18 órakor

Számítógépes tanfolyam
- minden szerdán 16.30-tól

2x1 %2x1 %
Közeledik az adóbevallások ideje.

Évek óta minden személyi jövedele-
madót fizető polgár rendelkezhet a
már befizetett adójának 2 száza-

lékáról. Az egyik százalékot valame-
lyik egyháznak, a másikat valamely
közhasznú közösségnek (alapítvány-
nak,, vagy egyesületnek ajánlhatja

fel.

Kis figyelmességgel komoly segítséget
adhatunk annak a közösségnek, amelyet

bizalmunkkal kitüntetünk.

Kérjük, támogassa Kérjük, támogassa 
evangélikus egyházunkatevangélikus egyházunkat

(technikai száma: 0035)(technikai száma: 0035)

és a NÖVEKEDÉSés a NÖVEKEDÉS
alapítványunkon keresztül alapítványunkon keresztül 

gyülekezetünketgyülekezetünket
(adószám: 18761638-1-14) (adószám: 18761638-1-14) 

és erre hívja fel ismerőseiés erre hívja fel ismerősei
figyelmét is!figyelmét is!

Alapítványunk a felajánlott
összegekből templomunk hang-

osításának korszerüsítését
tervezi..

A mellékelt rendelkező nyilatkozaA mellékelt rendelkező nyilatkoza--
tok közvetlenül és másolatban istok közvetlenül és másolatban is

felhasználhatók.  felhasználhatók.  
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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
egyéb egyeztetett időpontban is
szívesen állunk a testvérek ren-

delkezésére!
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2004. évi működéséről

A Növekedés Alapítványt a Talajerőgazdálkodás KKT. hozta létre 1994-ben. Az
alapítvány a PK: 2166/1994/2. számon közhasznú szervezetként bejegyzésre
került a Kaposvári Városi Bíróságon, 1998. június 18-án.

A Növekedés Alapítvány közhasznú tevékenysége:
Az alapítvány a Kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagsá-
ga körében, a Ksztv. 26. § 2., 4., 5. és  6. pontja szerint

- Az idős korúak gondozását és a családok segítését,
- A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását,
- A saját, valamint városi szervezésű zenei illetve irodalmi alkalmakon 

keresztül a város kulturális életének gazdagítását,
- A Kaposvári Evangélikus Egyházközség védett épületeinek és fel-

szerelésének karbantartását, javítását, bővítését és pótlását támogatja.

Az alapítvány 2004. évi bevételei:
- Magánszemélyek támogatása: 157.000.- Ft
- Talajerőgazdálkodás KKT: 400.000.- Ft
- Petago Kft. támogatása: 50.000.- Ft
- SZJA 2003. évi 1%-os felajánlásból: 423.829.- Ft
- Banki kamat: 1.269.- Ft

Összesen: 1.032.098.- Ft

Az alapítvány kiadásai 2004-ben:
- A kaposvári evangélikus templom felújítására: 550.000.- Ft
- Banki kezelési költség: 11.716.- Ft

Összesen: 561.716.- Ft

Az alapítvány vagyona 2004. december 31-én: 579.139.- Ft

- Az alapítvány a támogatóknak az adójóváírásra jogosító igazolásokat kiadta.
- Tartós támogatási szerződése az alapítványnak a Talajerőgazdálkodás KKT-vel     

van.

A NÖVEKEDÉS alapítvány adószáma: 18761638-1-14
Alapítványunk számlaszáma: 11743002-20136796

Köszönjük eddigi és kérjük további megértő segítségüket és támogatásukat!



A karácsony előtt
hiánypótló könyvet adott
ki a Somogy-Zalai
Egyházmegye. 
Több mint hat évi anyag-
gyűjtés után 
Dr. Jáni János
s z e r k e s z t é s é b e n
kiadásra éretté vált az
egyházmegye, valamint
a területén élő
g y ü l e k e z e t e k
történelmét és jelenét
bemutató könyv. 
Hogy mit jelentett a Dél-
Dunántúlon, a
Balatonról délre evangé-
likusnak lenni az elmúlt
századokban, hogy
mennyi viszontagságot,
gyötrődést és áldozatot
vállaltak eleink evangéli-
umi hitük megéléséért.
Miért volt olyan fontos eleinknek
kisebbségben és ellenszélben is
a hit megélése? 
Miként épültek a közösségek és
a közösségeknek otthont adó
templomok, iskolák, parókiák,
gyülekezeti házak?
Kik voltak ők? 
Kik azok a ködbe tűnő elődök,
akiknek áldozata nélkül nekünk
sem lenne hol összegyűlni Isten

igéje köré?
Mégsem róluk, rólunk szól
csupán ez a könyv. 
Sokkal inkább arról az Úrról, aki
ígérete szerint rejtetten, de mégis
valóságosan övivel van minden
napon a világ végezetéig!

A könyv megvásárolhatóA könyv megvásárolható
iratterjesztésünkbeniratterjesztésünkben

1.000.- Ft-os 1.000.- Ft-os 
önköltségi áron. önköltségi áron. 

KönyvajánlóKönyvajánló
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“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a
sírókkal” Róm 12,15

18 gyermek és két felnőtt18 gyermek és két felnőtt
keresztelésének örültünk:keresztelésének örültünk:

Harsányi Dániel Zoltán, Roth Liliána,
Lamann Mátyás, Jávor Hunor Bulcsu,
Tusnádi Lídia, Horváth Ádám József,

Stéger Dominik, Jámbor Petra Bernadett,
Marosi Blanka, Tóth Karina, Győri

Krisztina, Biacs Veronika, Biacs Melinda,
Héjjas Viktória, Vas Anna, Párkányi Péter

Zoltán, Fehér Máté, Forrai Gréta,
Várhalmi Sára és Ferenczi Krisztián

A konfirmációban 21 fiatal valA konfirmációban 21 fiatal val--
lotta meg hitétlotta meg hitét

Abonyi Viktória, Andalics Zsófia, Gallai
Gábor, Horváth András, Juhász Lívia,
Kovács Kata, Ludvig Dóra, Marczali

Julianna, Mati Andrea, Metzger Adrienn,
Molnár Bálint, Nemes Vecsera Petra, Peti

Dániel
Sára Kata, Szeleczman Ádám András,

Szeleczman Ildikó Csilla, Váldi Erzsébet,
Wimmer Adrienn, Wimmer Dávid,

Ziegenheim Éva és Ziegenheim Miklós

Oltárunk előtt 8 pár kértOltárunk előtt 8 pár kért
áldást házasságára:áldást házasságára:

Berczeli Tibor és Kramer Anikó
Walter Norbert és Molnár Eszter
Visi Tamás és Lucie Dolezalova
Ságh Balázs és Akermann Anett
Szántó József és Győri Krisztina
Jakab Tamás és Kovács Eszter

Bíró Gábor Károly és Horváth Renáta
Breznovits István és Mezei Blanka 

Isten áldása kísérje mindazokat, akik a
keresztség áldásában részesültek  és akik

közös életútra indultak oltárunktól!

Kaposváron 17 testvérünketKaposváron 17 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára akísértük utolsó földi útjára a

feltámadás reményében:feltámadás reményében:

Hecker Henrik (74), Vas Józsefné sz.
Pfeifer Katalin (82), Szabó István (67),
Dittrich Ferencné sz. Czárt Katalin (86),
Kárpáti László (76), Török Zoltánné sz.

Bernhardt Erzsébet (78), Lamann Bálintné
sz. Emmer Katalin (86), Vámi Mária (84),
Garai Lajosné sz. Nagy Ida (66), Morgósi

László (50), Sipos Lajos (79), Hőgye
Eszter (15), Metzger János (73), Dobai

Ferencné sz. Molnár Erzsébet (89), Német
József (66), Becker Mátyás (69), Koczor

Attiláné sz. Heczer Zsuzsanna (57)

Adjon az Isten békés pihenést az elhuny-
taknak és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2004. év kazuális eseményeinek tükrében 
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hhhhtttt ttttpppp:::: //// ////kkkkaaaappppoooossssvvvvaaaarrrr.... lllluuuutttthhhheeeerrrraaaannnn....hhhhuuuu

Napról napra egyre többen vesszük igénybe az informá-
cióáramlás leghatékonyabb eszközét, az Internetet.
Szaporodik a számítógépen elérhető szolgáltatások száma,
ügyeink nagy részét már karosszékben ülve is elintézhetjük.
Egyházunk is igyekszik kihasználni a technika adta
lehetőségeket.
Internetes megjelenésének évek óta tartó fejlesztéséhez
most gyülekezetünk is csatlakozik, hiszen elkészült a
Kaposvári Evangélikus Egyházközség honlapja.
A lap elsősorban gyülekezetünk tagjai számára tartogat
hasznos és friss információkat, de ezen keresztül bárki a
világon megismerheti közösségünk életét. Virtuális
találkozó-hely ez, ahol a távol élő vagy gyülekezeti alkal-
makra járni nem tudó ismerőseinkkel is tarthatjuk a kapcso-
latot, „beszélgethetünk” a minket éppen érdeklő
kérdésekről,vagy a fotóalbum segítségével visz-
szaidézhetjük és megoszthatjuk közös
élményeinket.
A honlap tartalma folyamatosan bővülni fog, amelyből bárki
kiveheti a részét, akár egy, a vendégkönyvbe írt bejegyzés-
sel is.
A lap újabb szolgáltatásairól hírlevelünkben is időről időre
számot adunk majd, de már most érdemes figyelemmel
kísérni az oldal tartalmát, amelyen akár naponta találhatunk
valami újdonságot.
A gyülekezetünkben működő eMagyarország-pont erre jó
lehetőséget kínál azok számára is, akik nem rendelkeznek
internet-hozzáféréssel: éljünk vele!
Várjuk szeretettel látogatóinkat virtuális gyülekezeti ottho-
nunkban is! A honlap internet-címe: 

http://kaposvar.lutheran.hu



Amire készülünk
Ünnepi istentiszteleti rend:

Szupplikáció
Február 20-án 10 órai istentiszteltünkön 
Lackner Eszter teológus szolgálatával

Virágvasárnap
Március 20-án 10 órakor istentisztelet

Nagycsütörtökön
Március 24-én 18 órakor istentisztelet

- úrvacsoraosztással
Nagypénteken

Március 25-én 10 órakor istentisztelet
- úrvacsoraosztással

18 órától passsiójáték az ifjúság 
feldolgozásában és előadásával

Húsvét vasárnap
Március 27-én 10 órakor istentisztelet

- úrvacsoraosztással
Húsvét hétfő

Március 28-án 10 órakor istentisztelet
- kereszteléssel

Egyházkerületi Missziói nap 
Április 23-án Bakonycsernyén?

Nyári hittantábor Paton
időpontja egyeztetés alatt.

Országos ifjúsági konferencia 
július 17-23-ig Gyenesdiáson

egyházmegyénk szervezésében. 

Ami történt
Január 2-9-ig: Aliansz imahét

Január első teljes hetében négy helyszínen,
a metodista imaházban az első három
estén, ezt követően a református, az

evangélikus gyülekezet adott otthont az
együttlétnek, míg a sorozat befejező három
estéjén a baptista gyülekezet imaháza látta

vendégül az imádkozókat.
Gyülekezeti házunkban Kurdi Zoltán
metodista lelkész volt az igehirdető.

Gyülekezetünk lelkésze, Szemerei János
pénteken a baptista imaházban hirdetett

igét.
A szombati est a fiatalok találkozója volt.
Gyülekezetünk alakulófélben lévő ifjúsági
ének és zenekara is szolgálatot végzett két

énekfeldolgozással.  

Január 16-23-ig: Ökumenikus imahét
Az idei imaestek sorozatát  a református

templomban Balás Béla r. kat.
megyéspüspök szolgálata nyitotta meg.
Hétfőn, a Hősök templomában Bellai

Zoltán református lelkész, kedden a bap-
tista imaházban Rózsás László kanonok,

szerdán este a donneri Szent Kereszt tem-
plomban Kurdi Zoltán metodista lelkész

prédikált.
Az evangélikus templom csütörtökön volt
házigazdája a sorozatnak, ahol Dr. Péteri

Pál pápai prelátus hirdette az igét.
Pénteken a Szent Margit templomban
Márkus Mihály püspök, szombaton a

a Szent Imre templomban gyülekezetünk
lelkésze, Szemerei János volt a szolgálat-

tevő. 
A Záróistentiszteleten a Székesegyházban
egyházkerületünk püspöke, Ittzés János

hirdette az evangéliumot. 

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /20/ 8243888
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