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Élő gyülekezet!Élő gyülekezet!
“Mert nekem az élet Krisztus!” (Fil.1,21)

Kedves Testvérek az Úr Jézus
Krisztusban!

Amikor Pál apostol a Filippiben élő
gyülekezetnek leírja csodálatos val-
lomását Krisztusról, nincs könnyű
helyzetben. Pál épp fogságban van,
épp bilincsbe verve ül egy cellában,
Róma valamelyik börtönében.
Nem azért, mert rosszat tett. Nem
azért mert ellopott valamit.
Egyszerűen csak azért, mert keresz-
tyén. Ennek tudatában talán még
bátorítóbban hat megrendítő
bizonyságtétele Krisztusról, aki
számára még a fogságban is az
életet jelenti. 
Róla tesz tehát tanúbizonyságot a
Filippi belieknek és nekünk is, ma
élő keresztyéneknek.
Azt kéri és azért imádkozik, hogy rá
épüljenek a gyülekezetek. Azt kéri
és azért imádkozik, hogy mindig
Krisztussal induljon minden a
gyülekezetben, mert akkor élő, si-
keres, erős közösségek épülhetnek
fel szerte a világon.

És amikor most saját
közösségeinkre nézünk, fel kell

tenni a kérdést, vajon él-e az egy-
ház? Vajon él-e gyülekezetünk? 

Ha az elődöket nézzük biztosak
lehetünk abban, hogy ők betartották
Pál apostol tanácsát. Örömmel szá-
molhatunk be hírlevelünkben arról a
gyülekezeti tagunkról, aki az előző
hónapban töltötte be 100. születés-
napját. Az ő példáján keresztül, de a
sok-sok hitvalló ősnek példáján
keresztül is tisztán látható, hogy a
létük azért volt élettel teli, mert
Krisztuson nyugodott.

Ha a jövőt szemléljük szintén biza-
kodóak lehetünk és nagy
megelégedés járhatja át szívünket,
hogy dacolva minden divattal, vagy
világirányzattal  a mi kaposvári
gyülekezetünkben is akadnak olyan
fiatalok, akik Istent szeretnék
képviselni a világban, és akik az ő
szolgálatába szeretnék leélni
életüket.

De ezek után fel kell tennünk a
kérdést, mi a helyzet a jelennel?
Mi a helyzet a mi életünkben? Vajon
mi kiben bízunk és kiről teszünk
bizonyságot gyermekeinknek?



Jó lenne, ha minél többen megta-
pasztalnák a jelen világában is azt az
örömhírt, amit Pál hirdetett.
És ami szól
v a s á r n a p r ó l
vasárnapra a 
templomunkban,
ami szól hétről
hétre a gyü-
lekezet különféle
alkalmain, és ami
szól felebaráti
b e s z é l g e t é s e k
során.

Jó lenne, hisz
Krisztus közelében tényleg élet van.
A szó legszorosabb értelmében.
Krisztus közelében az ember tény-
leg megtapasztalhatja, hogy mi a
földi lét igazi értelme, mi a földi lét
igazi csodája. Nem a magunknak
élés, nem a magunk körül forgás,
amit a mai korszellem oly nagyra
becsül, hanem épp ellenkezőleg a
másikért való szolgálat. És az
egymásért élés.

Kedves Testvérek! Bármilyen sok a
jelen nehézsége, fájdalma, mégis
örömmel hirdetem mindannyiunk
számára, Krisztus kegyelméből él az
egyház, él gyülekezetünk és

élhetünk mi is! Élhetünk, ha
meghalljuk hívó szavát és elindu-
lunk az őt követő úton.

Bízom benne és kívánom mindan-
nyiunknak, hogy ez az út ne rövid
kitérő legyen életünkben, hanem
olyan, ami örökké tartó és
Krisztussal végigjárt.
Hogy mi is együtt tudjuk mondani
életünk végén Pál apostol csodás
vallomását:
Nekem az élet Krisztus!

Ámen.  
Imádkozzunk!

Az élet nekem Krisztus, 
a halál nyereség.

Ez az én reménységem: 
Kezdetté lesz a vég. 

(EÉ.: 504)  P.M.
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Az Evangélikus Hittudományi
Egyetem szép hagyománya, hogy
a 3. éves teológus hallgatók min-
den évben Passiójátékot adnak
elő egy kiválasztott egyház-
megyében. Idén a választás a
Somogy- Zalai Egyházmegyére és
annak gyülekezeteire esett. Így
2010. március 28-án Kaposvárra
is ellátogatnak Zsíros András
egyetemi lelkész vezetésével a
fiatalok.

Újságunkban Győri Boglárka 3.
éves teológus hallgató számol be a
felkészülés izgalmairól: 

Ha nagyhét, akkor passiótörténet.
Ha passiótörténet, akkor teológu-
sok. Ha teológusok, akkor 3.
évfolyam. Ezek a gondolatok
kavarogtak bennünk, amikor
tudatosult, hogy idén mi adjuk elő
az ország valamelyik egyház-
megyéjében a Passió történetét.
Az előző években mindig izgalom-
mal vártuk, hogy a mindenkori 3.
évesek, milyen új módon jelenítik
meg a jól ismert eseményeket.
Voltak, akik árnyjátékkal, mások
zenés formában ábrázolták Jézus

szenvedéstörténetét. Ebben az
évben mi a hagyományos utat
választottuk. Énekekkel, Bibliából
kiválasztott szövegekkel állítottuk
össze a színdarabunkat. 
Már januárban elkezdtük a
felkészülést, mert fontosnak tartot-
tuk, hogy sok idő álljon ren-
delkezésre a szerepek kiosztására,
az énekek kiválasztására és a
próbákra.
Felkészülésünket nagyban segítette,
hogy Balassagyarmaton eltölthet-
tünk egy hétvégét az évfolyammal.
A téli vizsgaidőszak fáradalmai
után kifejezetten jó érzés volt
elvonulni a nógrádi kisvárosba,
ahol belevethettük magunkat a for-
gatókönyv megírásába. Ez a
hétvége arra is jó volt, hogy még
jobban összekovácsolja kis csapa-
tunkat. A együtt készített reggelik,
vacsorák, az éneklések, a játékok, a
beszélgetések, a viccelődések fe-
lejthetetlen élményt jelentettek. A
hét végére mind a szövegkönyv,
mind a szereposztás kialakult.
Annyira jól sikerült ez a kis kikap-
csolódás, hogy alig akartunk vissza-
menni Budapestre.

Evangélikus teológusokEvangélikus teológusok
Passiójátéka Kaposváron!Passiójátéka Kaposváron!



Balassagyarmat után aztán
elkezdődtek a rendszeres próbák. A
közös találkozások, éneklések
mindig csak előbbre vittek bennün-
ket. 
A bemutatóig,
ami a Zuglói
E v a n g é l i k u s
Templomban
lesz március
25-én, már
nagyon kevés
idő van hátra.
Éppen ezért
egyre inkább
megjelenik raj-
tunk egy kis
izgalom is, hisz
n a g y o n
szeretnénk, ha mindenki át tudná
élni Jézus szenvedésének történetét
a mi előadásunkban.
Ez azért is különösen fontos, mert
sokat jelent számunkra Jézus
szenvedésének története.
Keresztyénként nem lehet nem
komolyan venni mindazt, ami 2000
évvel ezelőtt Jeruzsálemben történt,
hiszen egész hitünk az akkor le-
zajlott eseményeken, Krisztus
szenvedésén és feltámadásán alap-
szik. Én személy szerint eddig
sosem szerepeltem Passiójátékban,
és éppen ezért egy kicsit félelmetes

is megélni úgy ezt az egészet, hogy
minden fontos momentum a sze-
mem előtt zajlik le és én magam is
benne lehetek a Jézus körül leját-

szódó eseményekben.
Remélem, a sok munkának és
kitartásnak, amivel készülünk, meg
lesz az eredménye és bízom abban,
hogy a kedves kaposvári gyülekezet
számára is átélhetővé tehetjük a pas-
sió történetét. 
Addig is kérem, hogy hordozzák a
teológus csapatot imádságaikban.

Győri Boglárka
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Helyszín: Kaposvári
Evangélikus Templom

Idõpont: 2010. március 28.
10.00

Mindenkit szeretettel várunk!
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Nagypéntek - PassióNagypéntek - Passió

Egyházunk nagy zene-
szerzőjének, Johann Sebastian
Bachnak talán legismertebb
műve, amely Húsvét ünnepére
íródott a János passió.

A nagypénteki passióolvasáson,
melynek során felidézzük Jézus
értünk viselt szenvedéseit és
halálát, a Kaposvári Evangélikus
Kórus közreműködésével az
egyes stációk között a János pas-
sió koráljai hangzanak el.

Szeretettel várjuk testvéreinket
nagypénteki alkalomra mint
hitünk és egyházunk legnagyobb
ünnepére, mert nincsen nagyobb,
mint amikor valaki életét adja
testvéreiért.

Vönöczky Gábor

Helyszín: Kaposvári
Evangélikus Templom

Idõpont: 2010. március 26. 
17 óra 

Mindenkit szeretettel várunk!



Gyülekezetünk legidősebb tagja, Hófer
Lászlóné Smidéliusz Karola 2010.
február 10-én ünnepelte 100. születés-
napját. 
A szépen megterített  asztalon gyönyörű
virágok. Az asztalon várakozó tortán
három számjegy jelzi a kerek ünnepet, a
teljes évszázad hosszúságú életidőt. Az
étkezőben sok ünneplőbe öltözött ember.
Van, akinek a kezében virágcsokor, más
ajándékcsomagot szorongat. Vannak,
akik kamerákkal, fényképezőgépekkel,
az újságírók tollal, papírral és diktafonnal
igyekeznek megörökíteni a rendkívüli
pillanatokat. Aztán megszólal egy
ismerős dallam. "Áldjad én lelkem a di-
csőség örök királyát!..." Karola néni
lassú, megfontolt lépésekkel, járókeretére
támaszkodva kijön, majd helyet foglal az
asztalnál. Lányai mellett ott van a na-
gyobb család, Kaposvár város képvise-
letében Szita Károly polgármester, a lelki

család, az evangélikus gyülekezet
képviseletében e sorok írója, de ott
vannak a gondozásába besegítő városi
gondozó szolgálat vezetői közül is
többen. És van még Valaki. Egy
láthatatlan, de Karola néni számára
nagyon jól ismert személy. Akinek
keze már 100 éve, a patinás nemeskéri
templomban átölelte a keresztségben.

Aki oltalmazta őt a hosszú, és nem
mindig könnyű útján. 
Karola néni gyülekezetünknél hat, jelen-
legi templomunknál pedig 19 évvel
idősebb. 
Karola néninek nem csak az életkora
tiszteletet parancsoló, de az egyházunkért
érzett őszinte szeretete is. Családjában
többen - közöttük egyik testvére is -
lelkészi szolgálatban állt, illetve állnak
ma is. Karola néni hosszú évtizedeken át
az Evangélikus Élet minden számát
végigolvasta, a lelkészek többségét és az
egyházi eseményeket nem csak figyelem-
mel kísérte, de imádságban is hordozta. 
Karola néni 100. születésnapja al-
kalmából az ország nyolc templomában
adtak hálát a különlegesen hosszú és tar-
talmas életútért.
Isten áldása oltalmazza és kísérje tovább!   

Szemerei János
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100 éves vándorút Jézussal100 éves vándorút Jézussal
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Teológiára készülünkTeológiára készülünk
Egy keresztyén
közösség akkor
igazán élő, ha
képes olyan
l é g k ö r t
teremteni, ahol
az emberek
egyre közelebb
k e r ü l n e k
Istenhez. Nagy
öröm és
bátorító hír lehet gyülekezetünk
számára, hogy több olyan fiatal is
közénk tartozik, akik Isten ügyének
szolgálatába szeretnének állni, és az
Evangélikus Hittudományi
Egyetemen kívánják tanulmányaikat
folytatni. Most ezek a fiatalok mesél-
nek elhívásukról és Istenbe vetett
hitükről.

Miért döntöttetek úgy, hogy a
teológiára adjátok be a jelent-
kezéseteket?

Réth Kata:
Mióta az eszemet tudom, járok temp-
lomba, és amint 6 éves lettem, megkap-
tam az első Énekeskönyvemet, amit
még most is használok. Hittanórára az
általános iskolában kezdtem járni.

Először persze még nyűgnek éreztem
minden gyülekezeti alkalmat, így az
istentiszteletek is unalmasnak tűntek,
főleg azért mert elvették az időmet a
játéktól. De a hittanórákat mindig
szerettem, és szerencsére a legtöbb
tanáromtól a tananyagon kívül is
rengeteget tanulhattam. Istennek hála
az ifjúsági élet is tele volt és van jó 
programokkal, így még szorosabbra
fűződött a kapcsolat köztem és a
gyülekezet között. 
A 9. év elején jutottam arra az
elhatározásra, hogy lelkész szeretnék
lenni. Látva a lelkészek, segédlelkészek
munkáját, úgy gondoltam, hogy ez az a
hivatás, amit szívesen végeznék. Úgy
érzem, benne van minden, ami érdekel,
hisz  segíthetek embereknek,
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taníthatom a fiatalokat és
tevékenykedhetek a gyülekezetek-
ben.

Hegedüs Gábor: A legfőbb ok, hogy
emberekkel szeretnék foglalkozni,
beszélgetni és megismerni a
legkülönfélébb személyeket. A kis-
gyermektől, a már szép életet megélt
idősekig. Valamint kiskorom óta tagja
vagyok gyülekezetemnek és látom,
azt a vidámságot mely a fiatalok
arcán sugárzik, mikor hittanórán
vagy "ifin" vannak és azokat a boldog
szíveket a templomban, akik már
régóta a gyülekezet tagjai. Nos, én ezt
a boldogságot szeretném továbbadni
a következő generációknak.

Milyennek érzitek helyzeteteket a mai
fiatalok között Krisztus hívőként?

Karádi Adél: Manapság a legtöbb
korabeli első reakciója, mikor
tudomására jut, hogy hívő vagyok, a
kétkedő, értetlen csodálkozás. Azon
pedig, hogy lelkészi pályán képzelem
el a jövőmet, őszintén megdöbben-
nek, hiszen a mai világban sajnos a
fiatalok túlnyomó része számára a hit
nem vált a mindennapok szerves
részévé.

Hegedüs Gábor: A generációm nem
villoghat túlságosan vallásosság

terén, ez tény. Jómagam egy egyházi
iskolába járok mégis korosztá-
lyomban nagyon kevés a hívő. Ma
már, úgy látszik ez a vallás dolog nem
menő. Ezek után azt kérdezni hogy
milyen a helyzetem? Gyakran már
olyan, mintha szégyellnem kéne
magam miatta. Remélem, tanul-
mányaim során megtanulok úgy szól-
ni korosztályomhoz és a fiatalab-
bakhoz, hogy ha csak  parányit is, de
valamit elindítsak bennük.

És végül mit jelent számotokra
evangélikusnak lenni?

Karádi Adél: Számomra evangélikus-
nak lenni, azt jelenti, hogy egy össze-
tartó, nyitott közösségbe tartozhatok,
ahol az emberek törődnek egymással,
türelemmel és figyelemmel fordulnak
a másik felé.

Réth Kata: Ez nehéz kérdés...
Valamilyen szinten számomra
szabadságot és nyugalmat jelent.
Nagyon szeretem, hogy a mi
felekezetünk nem olyan görcsös és
szögletes, mint pár másik.
Evangélikusként rengeteg kérdésem-
re választ találtam és ezt szeretném
másoknak is átadni. Evangélikusnak
lenni jó! :) 

P.M.



Akik március 6-án a templom
környékén jártak különleges hit-
tanversenynek lehettek szem-
tanúi, ahol sem korhatár, sem
vesztes nem volt.
Hogy történhetett
mindez? Hát úgy,
hogy a megyei hit-
t a n v e r s e n y r e
készülő alsó (Kis
Gábor, Néber
Natália, Oláh
Rebeka, Puska
Dóra) és felső
( A n d r á s o v s z k y
Péter, Németh
Péter, Stikl Andrea, Réth Anna)
korosztályos hittanosok
elhatározták, hogy a Keszthelyen
megrendezésre kerülő hittanver-
seny előtt, megmérkőznek a
KEFIR legjobbjaival (Märcz
Samu, Szemerei Gergő, Kiss
Ágota, Máté Dóra), illetve a
KEFIR teológiára készülő tag-
jaival (Hegedüs Gábor, Karádi
Adél, Réth Katalin). 
Hogy az erőviszonyok kiegyen-
lítődjenek, az alsós csapat csak az
alsós témából, a felsős csapat a fel-

sős témából, a KEFIR két csapata
viszont az összes témából készült.
Így lettek tehát a 8 évesekből álló
alsós csoport, a 10 és 14 évesekből

álló felsős csoport, és a 16-18
évesekből álló KEFIR csoportok
tagjai egyenlő ellenfelei egymás-
nak.
A nagy küzdelem végül döntetlen-
nel zárult, hisz mind a négy csapat
egyenlő pontszámmal végzett az
első helyen, és így a 7 KEFIR tag
megőrizhette becsületét a fiatalok
körében, míg az alsós és felsős
csapatok kiérdemelték az indulás
jogát a megyei versenyen.
Kívánunk nekik sok sikert és Isten
gazdag áldását!

P.M.
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Rendhagyó hittanverseny!Rendhagyó hittanverseny!



Sok szeretettel várunk minden konfir-
mandust a Balatonszárszón tartandó
hosszú hétvégére, amikor is újabb
fontos ismeretekre tehetünk szert, pl.:
Lutherről vagy a világ más vallásairól.
Mindemellett jobban megismerked-
hetünk egymással és gyülekezetünk
ifjúságának prog-ramjaival, terveivel.
Na és persze ne feledjük a sok-sok

éneklést, játékot, vetélkedőt sem!:)
A konfirmandus táborral kapcsolatban
érdeklődni lehet Szemerei János lelkész
úrnál vagy Pongrácz Máté hatodéves
teológusnál.

Minden iskoláskorú hittanost,
konfirmandust és ifis korút
várunk sok-sok szeretettel
szokásos gyülekezeti hittan-
táborunkba, nem szokásos pro-
grammal és csapattal!

Idén először ugyanis az ecsenyi
gyülekezettel együtt táborozunk,
így új emberekkel ismerked-
hetünk, új élményeket gyűj-
thetünk, nem is beszélve egyéb mesés
meglepetés-újdonságokról!:)
A tábor tervezett díja: 8.000 Ft/fő (csak
tájékoztató jellegű, a változtatás jogát
fenntartjuk!)
(Külön kérésre tudunk támogatást biz-
tosítani - ezzel kapcsolatban fordulj
Szemerei János lelkész úrhoz!)
A tábori értesítő leveleket és a je-
lentkezési lapot legkésőbb április
végén-május elején kiküldjük minden
érintettnek, illetve személyesen is átve

hetők hittanórákon vagy KEFIRen (ifis
délutánon)!

Ha kérdésed van a táborral kapcsolat-
ban, hívd Szemerei Esztert (Ettikét) a
06-20/824-3637-es telefonszámon,
vagy e-mailben, az 
eszter.szemerei@gmail.com-os címen.

Pati hittan- és ifjúsági táborPati hittan- és ifjúsági tábor

Helyszín: Balatonszárszó
Időpont: 2010. április 22-április 25.

Mindenkit szeretettel várunk!

Konfirmandus táborKonfirmandus tábor

Helyszín: Pat
Időpont: 2010. június 27-július 2.

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. március Evangélikus Hírlevél  11.
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Közhasznúsági jelentésKözhasznúsági jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2009. 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.

Nyitó összeg 2009. január 1-én: 834 948 Ft 
Az alapítvány 2009. évi bevételei:

Magánszemélyek adománya 116 000 Ft 
Talajerőgazdálkodási KKT 500 000 Ft 
SZJA 1% 378 928 Ft 
Banki kamat 2 770 Ft 
Összes bevétel 997 698 Ft 

Az alapítvány kiadásai 2009-ben:
Gyermek és Ifjúsági táborok 139 820 Ft 
Pete L.utcai lakás felújítása 290 774 Ft 
Karácsonyi csomagok 49 715 Ft 
Banki kezelési költség 15 599 Ft 
Lelkész lakás tatarozása 279 800 Ft 
Hírlevél,látógatói kártya 60 000 Ft 
Egyéb kiadás 105 721 Ft 
Összes kiadás 2009/ben 941 429 Ft 
Az alapítvány vagyona 2009. december 31-én:         891 217 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!
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A 2009. év nagyon nehéz volt. A pénzü-
gyi válság egyaránt sújtotta család-
jainkat és gyülekezetünket. 
Egy éve összefogást és megértő támo-
gatást kértünk, hogy gyülekezetünk
működni tudjon. Kérésünk meghall-
gatásra talált, amiért ezúton is
köszönetet mondunk!
Ebben a nehéz évben gyülekezetünk
mindhárom saját bevételi forrása (egy-
házfenntartás, adomány és persely) is
növekedett a korábbi évhez képest. 
A három említett forrásból együttesen
5.285.640 Ft-ot adott össze
gyülekezetünk tagsága, ami 11,7 %-al
magasabb a korábbi évnél.  
Az adatok elemzéséből az is kiderül,
hogy a gyülekezet belső köre vállalt
nagyobb részt a terhek hordozásából.
Az alul látható táblázat jól mutatja, hogy

az egyházfenntartás 4 millió Ft-ot
megközelítő összegének nagyobb
részét (egészen pontosan 57 %-át) az
a 74 befizető adta össze, akik havonta
1000 Ft (évi 12.000 Ft)-nál magasabb
összeget fizettek be egyházfenn-
tartásként. Köszönjük!
A nagyobb áldozathozatal és a
takarékos gazdálkodás együtt biztosí-
totta, hogy a növekvő terhekkel meg
tudtunk birkózni. A nehéz helyzetre való
tekintettel, és a szolidaritás elvét
követve gyülekezetünkben az alkalma-
zottaink illetményét 2009-ben és 2010-
ben sem emeltük. 
Testvéreink megértésében bízva kérjük
idén is Isten ügye iránti felelős támo-
gatásukat! Sz. J.
Gyülekezetünk számlaszáma:  

11743002-20014517

Áldozatunk eredménye



Családi istentisztelet 
Minden hónap harmadik vasár-
napján családi istentiszteletre

hívjuk a szülőket és gyerekeket. 
Az idei évben egy nagy utazást

teszünk Pál apostollal.
További úticéljaink:
március 21. - Efezus 
április 18. - Cezárea 
május 16. - Róma

június 20. - Záró alkalom

KEFIR - Ifi
Minden pénteken fél 5-től izgalmas
beszélgetésekkel és játékokkal vár

téged is az ifi. 

Bibliaóra
Minden szerdán 10 órától bibliaóra

a gyülekezetben

Beszélgető kör
A hónap első és harmadik szerdáján
5 órától beszélgetésre hívjuk azokat
a gyülekezeti tagokat, akik szívesen
gondolkodnak az egyház és a világ

dolgairól. 

Énekkar
Minden pénteken fél 7-től a

gyülekezeti teremben énekkari
próbát tartunk.
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HívogatóHívogató

Lelkészi Hivatali rend:

Hétfő: 10.00-12.00
Szerda: 13.00-15.00
Csütörtök: 15.00-17.00

Természetesen fontos ügyekben
egyéb egyeztetett időpontban is
szívesen állunk a testvérek ren-

delkezésére!

Húsvét ünnepi
Istentiszteleti rend:

Március 28. - Virágvasárnap

10.00 - Teológus Passió

Április 1. - Nagycsütörtök

17.00 - istentisztelet úrvacsorával

Április 2. - Nagypéntek 

10.00 - istentisztelet úrvacsorával 

17.00 - passióolvasás

Április 4. - Húsvét vasárnap

10.00 - istentisztelet úrvacsorával

Április 5. - Húsvét hétfő

10.00 - istentisztelet
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A keresztség áldásában A keresztség áldásában 
12-en részesültek:12-en részesültek:

Árok Liliána Diána
Kóródi Zsombor
Albrecht Dániel

Somogyi Zalán Levente
Duchaj Albert
Török Károly
Skiba Milla
Visi Júlia

Luokkala Mark Brandon
Weisz Roland

Szemán Mátyás Mihály
Tanító Karina Katalin

Áldást 10 + 2 ifjú pár házasságáraÁldást 10 + 2 ifjú pár házasságára
kértünk áldástkértünk áldást

Templomunban fogadtak hűséget:
Légrádi Péter r.kat és Ittzés Szandra r.kat

Plesz Balázs r.kat és Ureczky Judit ev.
Kosaras Balázs r.kat és Szierer Anikó ev. 

Ledinszky Iván és Szierer Anett ev.
Hriczó Iván és Dr. Máté-Márton Anna met.

Csordás László ev. és Nagy Tímea 
Török Károly ev. és Ureczky Dóra ev.

Cseh Tamás r.kat és Farkas Hajnalka ev.
Révfalvi Péter ev. és Fodor Edit ref.

Bányász Róbert ev. és Pintér Judit r.kat.

Kaposfüreden a r. kat. templomban, öku-
menikus szertartás keretében áldottuk meg
Finta Zoltán ev. és Schhlaffer Zsuzsanna

r.kat testvéreink házasságát, 
Budapesten az Óbudai Evangélikus

Templomban pedig
Dr. Zámbó Attila r.kat és Dr. Visi Eszter

ev. testvéreink házasságát.

Gyülekezetünk területén összeGyülekezetünk területén össze--
sen 23 testvérünket kísértüksen 23 testvérünket kísértük

imádsággal utolsó földi útjára:imádsággal utolsó földi útjára:

Szakály József (79)
Rauch Illésné sz. Schmirmund Erzsébet

(89) 
Gál Józsefné sz. Csipai Anna(87)

Molnár Béláné sz. Frank Katalin (85)
Kovács Emil (74)

Miskolczi Lászlóné sz. Bőtz Margit (69)
Hansel Jánosné sz. Rofrics Katalin (75)

Győrffi László József (55)
Dr. Horváthné Csiszár Margit (56)
Rab Gyuláné sz. Culag Mária (89)

Schmidt Henrik (79)
Kovács Sándorné sz. Märcz Mária (86)
Androsovics Józsefné sz. Jusztusz Éva

(62)  
Nitt László József (63)

Georg Miklósné sz. Aradi Erzsébet (84)
Gyánti István (78)

Frech Henrikné sz. Schiller Margit (88)
Wiesner Henrikné sz. Fridrich Annamáris

(79)
Szondi Györgyné sz. Kemény Orsolya (62)
Kovács Józsefné sz. Kovács Rozália (81)
Bálint Józsefné sz. Petter Erzsébet Ilnona

(77)
Dr. Horváth Imre (59)

Horváth Vendelné sz. Sinkovics Ilona (81)
Templomunkban megemlékeztünk:

Karl Józsefről (88)

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös életútra
indultakat! Isten adjon békés pihenést az
elhunytaknak és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2009. év kazuális eseményeinek tükrében 



Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

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

16. Evangélikus Hírlevél  2010. március

Ami történt
2009. november 30. Kaposvár

Ádventi ökumenikus istentiszteleten Dr.
Péteri Pál donneri plébános, pápai prelátus

hirdette a Kaposvári Evangélikus
Gyülekezetben Isten igéjét.

2009. december 5. Kaposvár
Ádventi zenés áhítat keretében az

evangélikus templomban gyülekezetünk
kórusa mellett fellépett még a Kaposvári
Liszt Ferenc Zeneiskola kamarakórusa,

valamint az Arcadelt kamarakórus.

Január 3-10. Kaposvár
Aliansz imahét keretében gyülekezetünk

VI. éves teológusa a református
imaházban tartott áhítatot, míg

gyülekezetünkben Váron István római
katolikus káplán hirdette Isten igéjét.

Január 17-24. Kaposvár
Ökumenikus imahét keretében Szemerei

János, gyülekezetünk lelkésze a Jézus
Szíve templomban, Pongrácz Máté VI.

éves teológus a Szent Kereszt templom-
ban prédikált, míg gyülekezetünkben
Varga László, a Szent Imre templom

plébánosa hirdette Isten igéjét. 

Március 6. Kaposvár
A megyei hittanversenyre készülve házi
hittanversenyt tartottunk, melyen négy

csoportban 15 gyermek vett részt.

Március 8. Kaposvár
A Somogy-Zalai Egyházmegye lelkészei
lelkészgyűlésen vettek részt a Kaposvári
Evangélikus Gyülekezet rendezésében.

Amire készülünk
Március 20. Keszthely

Egyházmegyei hittanversenyre kerül sor,
ahol gyülekezetünk hittanosai alsó és

felső tagozatos csapattal vesznek részt.  

Március 20. Kaposvár
Láthatatlan színház a gyülekezeti terem-

ben ifjúságunk előadásában.

Március 28. Kaposvár
Evangélikus Teológusok részvételével
Passiójátékra kerül sor a vasárnap 10

órakor kezdődő istentiszteleten.

Április 22-25. Balatonszárszó
Konfirmandus-hétvége.

Május 1. Tab
Egyházmegyei Sportnap. A gyülekezet

ifjúságának részvételével.

Május 23.
Gyülekezeti szeretetvendégség.

Május 23. Pünkösd
Konfirmáció a Kaposvári gyülekezetben.


