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“Szeretteim, szeressük egymást,
mert a szeretet Istentől van, és aki

szeret az az Istentől született és
ismeri az Istent.” (1 Jn 4,7)
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Előtökbe adtam az életet és a halált, az
áldást és az átkot. Válaszd hát az életet,
hogy élhess te és utódaid is!

(5 Móz 30,19)

A 2006. év a választások éve volt. Idén
úgy jött ki, hogy a négy éves ciklusban
működő országgyűlkési és önkor-
mányzati választás egybeesett a hat
évenkén esedékes egyházi választá-
sokkal. Bele is fáradtunk a végére. 
Pedig nagy ajándék, hogy
választhatunk. Mit nem adtunk volna
ezért a lehetőségért akkor, amikor nem
volt természetes!...
Most mégsem a földi demokráciát
kívánom méltatni, amelynek egyre job-
ban látjuk a betegségeit és hibáit is. 
A döntés és választás Istentől kapott
ajándékáról próbálok szólni.  
Engem ugyanis lenyűgöz, hogy Isten az
embernek választási lehetőséget kínál! 
Nem erőlteti ránk (a hozzá képest
porszemnyi alkotásaira) az akaratát.
Isten tiszteli az emberi méltóságot.
Szabadságot ad nekünk. 
Nem erőlteti ránk magát. Diszkréten
háttérbe vonul. Ézsaiás próféta ezért
használja Istenre az “elrejtőzködő”
jelzőt (Ézs 45,15). 
Mindíg közel van, de soha nem
tolakódóan közel. Mindig
megszólítható távolságon belül
tartózkodik! A Vele való kapcsolathoz
elég egy őszinte sóhaj egy egyszerű
ima. Azt viszont tudni kell, hogy Ő csak

a bizalom hullámhosszán érhető el.
Erre utal kedves énekünk, “... ki
kétkedőn kutatja őt annak választ nem
ád, de a hívő előtt az Úr megfejti
önmagát...” (328. ének 2. vers). 
Nem erőlteti ránk magát és az
ajándékait sem. Ő nem ember...
A bizalmatlan ember magából kiindul-
va égi zsarnoknak gondolja Őt. Ezért
nem kér belőle. 

Ő pedig az idei karácsonyon is
titokzatos ajándékot kínál. Nem
hivalkodót és fényeset. Egyszerűségbe,
kicsi emberi testbe rejtettet. 
Fogadd bizalommal! 
Benne az ÉLET jött Hozzád és
Számodra is közel! 

Szemerei János

VálaszthatszVálaszthatsz



Wass Albert:

Karácsonyi versek II. 
(részlet)

Karácsony készűl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.

Vegyél! Vegyél! 
Vegyek?

Aki novemberben járt az IKEA-ban,
már láthatott feldíszített kará-
csonyfát. Az áruházban már jóval az
ünnep előtt előkarácsonyi hangu-
latunk lehet, mindenfelé díszek,
szebbnél szebb ajándéknak való
tárgyak, koszorúk, adventi mintájú
terítők, gyertyák, mécsesek és mé-
csestartók, üveggömbdíszek, szó-
val minden hasznos és szép
kiegészítő elénk van halmozva a
karácsonyhoz, az év legjobban várt
családi ünnepéhez.
Ha valaki netán ennek ellenére
elfeledkezne arról, hogy mi
közeledik, azt - például - a nagy
múltú csomagküldő szolgálatok is
szívesen emlékeztetik: hűséges
vevőiknek már október vége felé
eljuttatják ünnepi különkiadásukat.
És persze a tévéreklámokban is
egyre gyakrabban tűnik fel egy-egy
Mikulás, vagy valami olyan hirdetés,
ami kimondottan az ünneppel kap-
csolatos. Az újságok, magazinok
cikkei és fotói is arra biztatnak, hogy
ideje elkezdeni a nagy vásárlást,
hogy időben meglegyen minden,
hogy azt a rengeteg pénzt, amit el
akarunk költeni, el kell (?) köl-
tenünk, ne az utolsó nap délután-
ján, kapkodva szórjuk el...
Mindezek ellenére vagy éppen
ezért fontos, hogy elgondolkozzunk
arról, mi is az ünnep igazi tartalma.
Mitől karácsony a karácsony? Mi
benne a jó? Mit kellene másképp
tenni? folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
Miért van, hogy sok felnőtt "előre
fél" az ünnep körüli stressztől, túl-
hajszolt munkától, és fél, hogy nem
tud annyit áldozni, mint amennyit
szeretne/amennyit "illik" költeni?
Egyáltalán: valóban venni "kell"
valamit? Mitől értékes egy ajándék:
ha drága? Ha külföldi? Ha másnak
olyan biztosan nincs? Ki mit kérne,
ha három olyan kívánsága lehetne,
amely nem tárgyi jellegű, nem meg-
fogható? Ha egy mondatban kel-
lene megfogalmazni, mi a kará-
csony, mi lenne az a mondat?
Ünnep, ha a család együtt van. Ha
békében, szeretetben egymásra
figyelnek. Ha idejüket, odafi-
gyelésüket, szeretetüket
ajándékozzák egymásnak. És min-
denekelőtt ha annak krisztusi tar-
talmát, a Megváltó Jézus születését
ünneplik együtt. Nagyon sok lelki
erőtartalék gyűjthető össze egy
közösen eltöltött ünnep napjai
alatt...

Kőháti Dorottya
forrás: Ifjúsági óra
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Lelki ajándékokra
figyelve 

ünnepeljünk!

Nagyapám egyszer azt mondta,
hogy a karácsony a táplálkozás
ünnepe, hiszen háromféle
módon is ezt tesszük, sajnos
nem mindig jó arányban. Először
a testi táplálékra gondolt, amit az
ajándéktárgyakban adunk
egymásnak, azután a sokfajta
ételre-italra, amiről jó előre min-
denki gondoskodik, végül a lelki
táplálékot említette, amit
szeretettel, békességgel és Isten
igéjével lehet a másiknak
ajándékozni. Jó volna, ha ez
utóbbi lenne a leghangsúlyo-
sabb az ünneplésünkben.
Jézus Krisztus születésének
ünnepe meghitt, varázslatos idő,
amely békességgel, nyugalom-
mal öleli körül az embereket.
Isten ajándékának való öröm
mellett az ajándékozás örömét is
megélheti ilyenkor mindenki. Azt
szokták mondani, hogy a kará-
csony családi ünnep; úgy gon-
dolom, hogy legalább annyira
gyülekezeti ünnepnek is kell
lennie.

Kutyejné Ablonczy Katalin



Gyülekezetünk 2006. már-
cius 12-én tartott köz-
gyűlésén megválasztottuk a
következő 6 éves időszakra
egyházközségünk tiszt-
ségviselőit, egyházmegyénk
elnökségét, valamint az új
országos felügyelőt.Ezt
követően megválasztásra
került az új egyház-
kerületi felügyelő is.
Felügyelő:

Dr. Horváth József
Gondnok:

Zsiborás Gábor
Pénztáros:

Nagy Ágnes
Jegyző:

Dr. Sülle Csabáné
Számvevőszéki elnök:

Kováts Péter
Presbiterek:

Boldizsár Attiláné
Dubovay Géza ifj.
Hricó Ivánné
Knoch János
Kováts Péterné
Ládonyi Attila
Mati Eszter
Nemes Vecseráné 
Schmidt Julianna
Peténé Sánta Csilla
Péterné Balassa 
Mária

Dr. Peti János
Stanics Zsolt
Stósz Éva
Szabó Péter
Dr. Visi Éva
Vönöczky Gábor
Dr. Walger Brigitte
Walter Zoltán

(Új tisztségviselőink bemutatkozása
az 6-8. oldalakon olvasható!)

A felsőbb egyházkormányza-
ti szinteken megválasztott
vezetők:

Egyházmegye:
Esperes:

Szemerei János
Egyházmegyei felügyelő:

Dr. Hári Tibor
Egyházkerület:

Egyházkerületi felügyelő:
Szabó György

Országos Egyház:
Országos felügyelő: 

Prőhle Gergely

Isten áldja meg szolgála-
tot vállaló testvéreinket!

Akik bizalmat kaptak és
szolgálatot vállatak
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Új gondnokunk Zsiborás Gábor

Zsiborás Gábornak hívnak.
Kaposváron születtem 1963. február
16-án. Még ez év húsvétján keresztelt
meg id. Dubovay Géza esperes úr.
Megjegyzem, hogy a szüleim is e falak
között kötöttek házasságot. Anyám,
anyai nagyszüleim, és az ő szüleik is
evangélikus vallásúak voltak. 1976.
húsvétján tettem nyilvánosan vallást
keresztyén hitemről. 1981-ben
végeztem a Gépipari Technikumban.
Mindig gépgyártással foglalkoztam.
Jelenleg is egy gépipari magánvál-
lalkozásban dolgozom. 
Egy vallomással tartozom Önöknek!
Én nem voltam egy elszánt vallásos
ember. Csak ünnepek alkalmával láto-
gattam az Isten házát, ahogy az
átlagemberek teszik. Teltek-múltak az
évek. És egy napon a "veszett élet
megmérgezett", pedig én azt hittem,
hogy sebezhetetlen vagyok. Amíg nem
tisztázódott, hogy konkrétan mi is a baj,
én férfiasan bevallom, nagyon
megzuhantam. Életemben először
fohászkodtam magam miatt a végtelen
szeretet Urához, hogy ne hagyjon
elvesznem. Szerencsére még időben

volt minden. A gyors segítség, meg a
sok tucat keserű pirula, és megannyi
fohász megszabadított ebből a
helyzetből. Én meg szép lassan a "hív"-
e lettem. Nem is szeretném elveszíteni
ezt soha. Ez már régóta tart. És hogy
éppen reám gondolt az Esperes Úr és a
gyülekezet vezetősége, amikor
megkértek, hogy vállaljam a gondnoki
megbízatást… Ez nagyon meglepett.
Hogy mit láttak meg bennem, még ma
sem jöttem rá. Talán az elmúlt évek
elszántságát. 
Elvállaltam, és ígérem, igyekezni fogok. 
Ezúton is kívánok Önöknek és család-
juknak Istentől áldott szép karácsonyt
és békés boldog új esztendőt! Baráti
kézfogással: 

Zsiborás Gábor

Gondnokunkhoz csatlakozva
gyülekezetünk elnöksége és

presbitériuma nevében
minden kedves testvérünkre

és családjaikra 

Isten áldásában
gazdag 

karácsonyt és
boldog új esz-

tendőt kívánunk!
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Nemes-Vecseráné Schmidt Julianna
vagyok. Jutában élek a családommal.
A férjem számítástechnikában dolgozik,
16 és 9 éves lányaink vannak. Én mér-
legképes könyvelő vagyok. Hosszú
ideig Kapos Coop Rt-nél ( volt ÁFÉSZ)
dolgoztam, 5 éve magán vállalkozások
könyvelésével foglalkozom. Hobbim: a
sport, olvasás, kertészkedés, a Biblia
és a vallási irányzatok megismerése.
Nincsenek evangélikus gyökereim. Egy
evangélikus ismerősőm révén kerültem
a kaposvári gyülekezetbe.
1998.óta van közelebbi kapcsolatunk a
gyülekezettel - ebben az évben
keresztelte az esperes úr a lányokat - ,
azóta próbálunk részt venni minden
alkalmon és programban. Ha tudunk
segítjük, segítem a gyülekezet
munkáját, bármilyen kéréssel fordulnak
hozzánk. Az elmúlt években próbáltam
közelebbi kapcsolatba kerülni a
gyülekezet tagjaival, amely a beszél-
gető kör, csendesnapok és a kirándulá-
sok alkalmával - úgy érzem - sikerült is.
Az első hónapokban nagyon féltem
attól, hogy nehéz lesz barátokra talál-

nom, egy számomra teljesen
ismeretlen környezetben, ahonnan én
jöttem, ott nem volt beszédtéma a  
templombajárás, hit és a Biblia
ismerete. Ezért is próbálom úgy alakí-
tani az életünket, hogy a családommal,
gyerekeimmel ez ne történjék meg, ami
velem. Nagyon sokat köszönhetek
Szemerei János lelkészünknek: min-
dent, amit tudok az evangélikusokról, a
Bibiáról - tőle tanultam, ő segített
megérteni az élet dolgait. Így próbálom
alakítani életszemléletemet, és építeni
a kapcsolatot a gyülekezetünkkel.
Most, hogy bizalmat kaptam és
megválasztottak presbiternek, talán
még nagyobb szükségem van a
gyülekezet támogatására, amit előre is
megköszönök.

Nemes Vecseráné Schmidt Julianna

Bemutatkozást írni nem is olyan egy-
szerű feladat, mint amilyennek első hal-
lásra tűnik: csak pár sor az egész,
negyed óra alatt kész is van, ha egy-
szer nekiül az ember. Nagy lendülettel
én is nekiálltam az írásnak, de ekkor
jöttek folytatás a 8. oldalon 

Új presbitereink 
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Egészségügyben dolgozó, általános isko-
lai osztálytársam felháborodva mesélte:
alig 16 esztendős leánya a német közép-
fokú nyelvvizsga szóbelijén igencsak
elszörnyülködött. A feladat az volt: beszél-
jen a fiatalok szexuális szokásairól. A
leány először alig kapott levegőt, hiszen
semmilyen tapasztalata nem volt e téren -
éveken át ő ugyanis másként készült az
életre - , s még magyarul sem igen tudna
túl sokat mondani, nemhogy németül.
Aztán összekapta magát, s arcán   
lángrózsákkal, félszegen oda-odapillantva

a vizsgabizottság felé, nyikegett-
nyökögött valami közhelyeset. Azt már
csak odahaza merte megkérdezni: miért
olyan egyértelmű az, hogy e témáról bárki
tud fesztelenül beszélni. Joggal tette fel a
kérdést: akkor most ő lemaradt
valamiből? 
Nem, nem maradt le semmiről, csupán
kilóg a nagy átlagból, nem illik bele a
trendbe. Nyilván, sok, hasonlóan gon-
dolkodó társával együtt szenved is ettől
eleget, és önszántából megpróbál szél-

folytatás a 9. oldalon

folytatás a 7. oldalról
a kérdések. Elsősorban mi is az, amit 
mindenképpen tudni vagy tudatni kell
rólam? Azt írjam, amilyennek
szeretném, ha látnának? Ez nem volna
szép dolog. Vagy egyszerűen csak
írjam le, mikor születtem, hol folytattam
tanulmányaimat? Ebben az esetben
sok száraz adatot közölnék, amiből
senki sem tudná meg milyen is vagyok
valójában. Írnék szívesen nagy sors-
fordító dolgokról, melyek megváltoztat-
ták az életemet, de sajnos - vagy lehet,
hogy éppen szerencsére - ilyenekről
sem tudok beszámolni. 
Azért valahol mégiscsak el kell kezdeni
a bemutatkozást, a hagyományokhoz
híven a tényekkel kezdeném.
Mati Eszter vagyok, 1981-ben szület-
tem Kaposváron. Édesapám és család-
ja evangélikus vallású, így lettem hát én
is evangélikus. Keresztelőmre 1982.
szeptember 5-én Balatonlellén került
sor, majd 1994. húsvétján konfirmáltam
Kaposváron. Iskoláimat is Kaposváron
végeztem, a Zrínyi Ilona Általános
Iskola után a Csokonai Vitéz Mihály
Tanítóképző Főiskola Gimnáziumi

Tagozatára jelentkeztem,
képzőművészeti fakultációra. S ha már
a négy év alatt olyan jól beilleszkedtem
az ottani légkörbe, úgy döntöttem
maradok még négy évig, így hát
felvételiztem a főiskola tanító-kommu-
nikáció szakára, melyet sikeresen el is
végeztem. Mire azonban kézbe vehet-
tem a diplomámat, rájöttem, hogy nem
ez a pálya való nekem. Jelenleg egy
magánklinikán dolgozom, mellette pszi-
chológiát hallgatok a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészkarán.
Végre olyan dolgokról tanulhatok,
melyek régóta foglalkoztatnak, így talán
többet tudhatok meg az emberi elme és
lélek működéséről. Ez év április 2-a óta
vagyok presbiter. Meglepetésként ért a
hír, hogy presbiteri jelölést kaptam,
melyet nagy megtiszteltetésnek érzek.
Isten ezzel fontos feladatot adott
nekem, remélem sikerül az elkövetkező
évek alatt megszolgálnom a
megelőlegezett bizalmat. 
Ennél többet hiába is írnék magamról,
bízom benne, hogy szavak helyett majd
a tettek jellemeznek.

Mati Eszter

8. Evangélikus Hírlevél  2006. december

Trendi
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folytatás a 8. oldalról
malomharcot vívni a korával. Korunkkal.
Amikor e sztorit elmeséltem, kolléganőm
megjegyezte: örüljön, hogy nem arról fag-
gatták: milyen összefüggés van a
dohányzás és az impotencia között, ugya-
nis egyik ismerőse lányát meg erről
kérdezték az angol középfokún. 
Tartogat hát meglepetéseket az élet. A fel-
gyorsult nemi éréssel párhuzamosan a
közszellem is megváltozott, ám talán nem
volna baj, ha nem általánosítanánk. Még
akkor sem, ha az egyik vizsgálatból
kiderült: a tizenéveseknek alig vannak
példaképeik, s ha vannak is, azok között
első helyen szerepel az álbróker, meg a
sztárügyvéd, és csak a könnyű munkával
szerzett jövedelemnek tudnak örülni;
legszívesebben pedig semmit vagy
csupán napi négy órát dolgoznának. 
Így aztán ebben a körben az is elfogadott,
hogy tizenhárom-tizennégy évesen
másutt tölti az éjszakát a gyerek - a szo-
ciális otthonokban nevelkedő leányok
némelyike egy tábla csokiért képes
beszállni idegen autóba -, de az is
megszokott, hogy a tizenkét éves lányt jó
harmincas pasi várja az iskola
bejáratánál, és összeölelkezve vonulnak
el. 
A történet gazdájának, költőbarátomnak,
odavetem: biztos az apja várta a gyerekét,
ám nyomban jön a válasz: nem az volt, őt
ismerem…
Nem hazudnak, akik erkölcsi fertőről
írnak, beszélnek. A Gonosz hódításairól,
aki bizony szenvedélyesen szedi
áldozatait, és a legkülönfélébb praktikákat
veti be. Folyamatosan jelen van a fiatalok
között (is). Az egyik kaposvári középisko-
la igazgatója például nemrég egy igen-
csak érdekes levelet kapott a fővárosból.
Az egyik leszbikus egyesület az Európai
Unió Phare Demokrácia Projektje által
támogatott Melegség és megismerés
oktatóprogramját ajánlotta az

intézménynek, amelyben két meleg felnőtt
(általában egy férfi és egy nő) vállalkozik
arra, hogy megossza élményeit, tapaszta-
latait a diákokkal. Szakirodalmat is ajánl a
levél, mint ahogy egy óravázlat minta is
benne volt a borítékban. Az óravázlatban
különféle hangulatoldó játékok is szere-
pelnek, szó esik a diszkrimináció formáiról
és különleges szerepet kap az interakti-
vitás. Az óra végén - mint ahogy az kiderül
a levél mellékletéből -, a diákok informá-
ciós anyagokat kapnak bejegyzett meleg
egyesületekről, jogvédő és segítő
szervezetekről, de az egyesület
előzékenyen felajánlja: a tantestület tag-
jainak is szívesen tartanak foglalkozá-
sokat.
Érdekes módszertan, érdekes logika. Ez
lenne a mai fiatalok legfontosabb gondja?
S ezzel igazgatóknak, tanároknak is
foglalkozniuk kellene? Nem hinném.
Annak viszont örülnék, ha sikerülne
megerősíteni az iskolákat. Mégpedig úgy,
hogy az oktatás felett olyanok őrködjenek
- ahogy Csókay András, a kiváló agyse-
bész is fogalmaz -, akik nem akarnak
"szellemi bordélyházat" csinálni az
iskolákból, ahol üldözik és gúnyolják
Jézus Krisztust. 
Kiváló lehetőség volna az etika-oktatás
bevezetése, amelyben egyértelműen
elkülönülne az érték az értéktelentől,
erény a bűntől, amit sikerült igencsak si-
keresen összemosni fiataljaink lelkében.
Isten férfinak és nőnek teremtett bennün-
ket - így jelölve ki tiszta utat számunkra,
hiszen csak különneműek frigye lehet
gyümölcsöző. Ezért maradt fenn az
emberiség.
Meg azért, mert voltak, vannak, akiket
nem foglalkoztatott sohasem, hogy mi az 
aktuális trend. Tették, teszik a dolgukat, és
bíznak abban, hogy imáik nem maradnak
visszhangtalanul, hiszen ahol sok a bűn,
ott túlárad a kegyelem. Lőrincz Sándor

Forrás: Szent Imre Híradótól 
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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

Evangélikus Országos
Találkozó lesz Pakson
2007. június 22-23-án.
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Lelkészi Hivatali rend:

Hétfő: 9.00-11.00
Kedd: 17.00-19.00
Csütörtök: 16.00-18.00
Péntek: 10.00-12.00

Természetesen fontos ügyekben a
hivatalos órákon túl is szívesen állunk

a testvérek rendelkezésére!

Kérés

Szeretettel kérjük azokat a
testvéreinket, akik egyházfenntartói
járulékukat az idei évre még nem
fizették be, legyenek szívesek ezt

pótolni. 
A gyülekezetünkre is nehezedő ter-
hek mellett csak összefogással, és
nagyobb áldozattal tudjuk ellátni

szolgálatunkat. 
Gyülekezetünk számlaszáma:

11743002-20014517

e-pont nyitvatartás:
Hétfő 9.00-11.00
Kedd: 13.00-15.00

17.00-19.00
Csütörtök: 13.00-18.00
Péntek:           10.00-12.00
Vasárnap 11.00-13.00

A gyülekezeti házunkban működő
internetes hozzáférés a jelzett időben
mindenki számára nyitott és ingyene-

sen használható!

Alapítványi hír
A gyülekezetünk munkáját segítő
Növekedés Alapítvány javára a
2005. évi adó 1%-ának felaján-
lásából összesen 454.229.- Ft

érkezett. 

Köszönjük!

Lelkészünket, Szemerei Jánost a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
közgyűlése országos presbiterré 

választotta.  
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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 2006. 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 7-14-ig

Ökumenikus imahét január 21-28-ig

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

Ami történt
Március 19. Kaposvár

Szeretetvendégség a konfirmációra 
készülő családokkal.

Március 26. Kaposvár
Dr. Hajdú Erzsébet teológus hallg. szupp-

likációs szolgálata gyülekezetünkben.
Április 2. Kaposvár

Megválasztott gyülekezeti tisztségviselők
beiktatása.

Május 13. Nagykanizsa
Az egyházmegyei elnökség (Szemerei

János esperes és Dr. Hári Tibor felügyelő)
beiktatása a következő 6 éves időre.

Június 4.. Kaposvár
Konfirmáció. 

Június 18-23. Pat
Gyülekezeti hittantábor.
Július 19-23. Szolnok

Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági
tábor kaposvári résztvevőkkel.
Szeptember 11. Fonyódliget

A Somogy Megyei Önkormányzat
Napfény táborán első ízben evangélikus
istentisztelet lelkészünk szolgálatával. 

Szeptember 27. Kaposvár
Rákász Gergely orgonahangversenye 

templomunkban.
Október 20-21. Somogydöröcske

Egyházmegyei ifjúsági csendesnapon
gyülekezetünk ifjúsági ének és zenekara

(KÉVE) szolgált.
Október 30. Kaposvár Donner

A Szent Kereszt teplomban ökumenikus
istentiszteleten lelkészünk hirdeti az igét.  

December 10. Nagytarcsa
Énekkarunk és lelkészünk vendégszolgála-

ta a Pest-megyei Nagytarcsán.
December 10. Kaposvár

Szigethy Szilárd tabi lelkész 
vendégszolgálata.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

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


