
EEvvaannggéélliikkuuss  HHíírrlleevvééll
2011. november  A Kaposvári Evangélikus Egyházközség idõszaki körlevele  16. évf. 2. szám

Tartalom:
Örök élet
2-3. oldal

Bemutatkozik 
gyülekezetünk új lelkésze

4-5. oldal

Baba - Mama
6-7. oldal

Reformáció közös ünnepe
8-9. oldal

Megújult gyülekezetünk
honlapja
9. oldal

2012 - Általános tisztújítás
éve egyházunkban

10. oldal

Gyülekezeti zenekar alakult
11. oldal

Felújítások a templom és a
parókia körül

12. oldal

Pénzügyeinkről
13. oldal

Ádventi hangverseny
14. oldal

Hívogató
15. oldal

Ami történt 
Amire készülünk

16. oldal

A bűn zsoldja a halál, 
Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök

élet a Krisztus Jézusban, 
a mi Urunkban. (Rm 6, 23)



2. Evangélikus Hírlevél  2011. november

Örök élet!Örök élet!
“Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus Jézusban!”

A halottak napja után és az egyházi
esztendő zárása előtt, gyakori
kérdésként merül fel mindannyi-
unkban, mi végre vagyunk itt a
világban? Miért születünk, miért
élünk és miért kell meghalnunk?

Az ősz ezerszínű világa, csendes
harmóniája megragadja lelkünket.
Beszél nekünk arról a
világos felismerésről,
hogy a világ örök
körforgásban él. A
növények mindazt,
amit egy év munkája
során megteremtek,
ilyenkor elhullajtják
és készülnek, a
hosszú téli pihenésre.
De nem csak a
növények pihennek
meg a téli időszakban. Sok élőlény
is a tél beálltával megpihen, elal-
szik, hogy a hideg, kopár időszakot
álomban átvészelve, a kikelet hívó
szavára újraéledhessen.
Mostanában, amikor temetőket láto-
gattunk, amikor meg megálltunk
édesapáink, édesanyáink,
testvéreink, vagy épp gyermekeink

sírja előtt, az ember akarva akarat-
lan felteszi a kérdést, mi végre
vagyunk itt a világban?

Tényleg annyi az ember élete, amit
látunk, hogy születünk, hogy
emberré válunk, majd életünk végén
a halál markába kerülünk?
Az ember mindezt végiggondolva

fájón döbben rá az igazságra, sem-
mit sem tudunk az ember életéről,
csak azt, amit látunk és tapasz-
talunk. 
Hogy egy ideig itt vagyunk a földi
világban, egy ideig nevetünk a
nevetőkkel és sírunk a sírókkal,
majd fájón eltűnünk a halál
rejtelmes világába.



De vajon tényleg csak ennyi az
egész, tényleg a halállal vége az
életnek? Vajon igaz az amit ilyenkor
ősszel látunk, amikor körbenézünk
környezetünkön? 
Igaz az, hogy a növények, melyek
elszáradnak soha többé nem fognak
létezni?

Természetesen tudjuk, hisz megta-
pasztaltuk, hogy akár milyen kopár
is egy fa, akár milyen száraz is egy
virág, a tavasz friss zápora képes
megújítani a világ összes növényét
és képes új élettel megajándékozni.

Akkor amikor félünk a haláltól, mert
nem értjük, nem ismerjük titkait, jó
az ige bíztatását meghallani. A bűn
zsoldja valóban a halál. Ha nem
követjük Isten akaratát, akkor sajnos
nem lesz részünk újulásban. Ha vis-
zont Jézus Krisztus örömhírét
szívünkbe zárjuk, akkor hihetjük,
sőt tudni is fogjuk, hogy életünk
őszre forduló időszakában, nem kell
félni az élettelen téltől, mert Isten
kegyelméből el fog jönni
szívünkben is Krisztusért a tavasz.

Tamási Áron egy helyen így fogal-
maz: "Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
benne."

Legyen ez az otthon életünkben
Isten háza. Ha így lesz, meg fogjuk
érteni, miért is vagyunk itt ebben a
világban.

Ámen
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22001111..  nnoovveemmbbeerr  2200--áánn
az egyházi év utolsó

napján, örök élet 
vasárnapján hívjuk 
azon testvéreinket  

1100  óórráárraa  
az evangélikus 

templomba, akik az 
elmúlt egyházi évben

vesztették el szerettüket!

Elveszített családtagjainkra,
barátainkra, ismerőseinkre

emlékezve, egy-egy gyertyát
gyújtunk az oltár előtt.

Emlékező Istentiszteletünkön
egy gyertyát azokért is gyúj-

tunk, akik bár már régen
elmentek közülünk, mégis
emlékük szívünkben él!
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Újra itthon! Őszintén megvallva
így, ilyen lelkülettel érkeztünk
vissza az idei év nyarán meny-
asszonyommal, Győri
Boglárkával Kaposvárra.

Alig egy éve hagytuk el Kaposvárt
VI. éves teológiai tanulmányaim
lejárta után, mégis igazán féltünk,
vajon képesek leszünk-e újra
otthonra lelni ebben a szép város-
ban és kedves gyülekezetben.
A kétségeink, félelmeink hamar
elszálltak, hiszen nem telt el egy
nap és a rengeteg szép emlék,
valamint sok jó barát percek alatt
ismét otthonná varázsolta szá-
munkra e települést.

Erre azonban most már látom nagy
szükségünk is volt, hisz a lelkészi
szolgálatot csak úgy lehet végezni,
ha az ember az adott szolgálati
helyén otthon érzi magát.

A kaposvári gyülekezet hívása azért
is volt igazán nehéz és megterhelő,
hiszen Ittzés János püspök ordiná-
cióm napján rám bízott egy kis
közösséget, a Nagyalásony -
Dabrony - Nemesszalóki Társult

Evangélikus Egyházközséget, hogy
hűséggel pásztoroljam a rám bízott
testvéreket. 
Új otthonomat kellett elhagynom,
megkezdett szolgálataimat félbe
kellett szakítanom, hogy aztán
Kaposváron ismét hazatérhessek.

Ez őszintén megvallva nem volt
könnyű periódusa életemnek. Nem
a saját személyes sorsom szempon-
tjából, sokkal inkább a rám bízott
gyülekezetek felelős vezetőjeként.

A döntés azonban mégis
megszületett, melyben két fontos
dolog nagyban közre játszott. 

Az egyik az a szeretet, amellyel a
kaposvári gyülekezet tagjai körül-
vettek és amellyel bátorítottak a vis-
szatérésre a tavasz folyamán. Ez
nagyon sokat jelentett számomra,
ebből tudtam azt, hogy egy
csodálatos közösség vár itt engem.

A másik, hogy korábbi
gyülekezetemben olyan utódom lett
Szemerei János püspök segítségév-
el, aki tudom hűségesen végzi majd
szolgálatát a kicsiny falvakban.

Pongrácz Máté lettPongrácz Máté lett
gyülekezetünk új lelkésze!gyülekezetünk új lelkésze!



Most már a Kaposvári Evangélikus
Egyházközség lelkészeként hatal-
mas lelkesedéssel vetettem bele
magamat a munkába. Örülök, hogy
rögtön a kezdetekkor, Isten sok-sok
keresztelési ünneppel ajándékozta
meg gyülekezetünket, hiszem
jelezve számunkra, hogy van jövője
gyülekezetünknek!

A keresztelések mellett örömömre
szolgált a sok segítő kéz, akik a
parókia körüli munkálatokban
segítettek. Jó látni, hogy a mostani
konfirmandusokból formálódik a
jövő ifjúsága, hogy zenét kedvelő
fiatalok is egymásra találtak és

zenekart alakítottak, hogy
kismamák és kisbabáik örömmel
játszanak együtt a Baba-Mama
alkalmakon. 

Úgy érzem elindultunk egy
megkezdett úton, amely  arra a
nagyon nyitott közösségre épít,
amei lelkészelődöm Szemerei János
alakított ki itt Kaposváron.

Az én célom, hogy ezt a közösséget
mindig Krisztusra mutató lelki
vezetőként pásztoroljam! Kérem a
Szentlélek erejét, ebben a szolgálat-
ban segítsen meg és adja áldását
közös indulásunkra! (P.M.)
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B a b a  -  M a m a  B a b a  -  M a m a  
Október 1-én megrendeztük
gyülekezetünkben az első
Baba játszóház alkalmat.

Rövid bemutatkozás után már
el is kezdődött a beszélgetés. A
beszélgetés alapja természete-
sen elsősorban a tapasztalat-
csere volt, kinek a babája hol
tart a fejlődésében. 
Mindenközben azt
lehetett észrevenni,
hogy az eddig talán
nem annyira ismerős
emberekből egy
közös pont (a gyer-
mekek) által
közösséget kezdtek
alkotni.
Bemutatkozás után
egy rövid kis
történet hangzott el,
ami a kisgyermekek
e v a n g é l i u m á r ó l
szólt. Ezután ének-
tanulásba kezdtünk.
Jó volt látni, hogy
édesanyák karjukon a gyer-
mekeikkel együtt mutogatják a
Jézus kopogtat és a Szívem
csendben az Úrra figyel című

éneket. 
Baba játszóházunk egyik
vezetője Schweigert Andrea
óvónő. Ő különböző
mondókákat és döcögőket
hozott magával, amit bevallom
őszintén én is nagyon
élveztem.
Ígéretet tett arra, hogy a
legközelebbi alkalomra még

több mondókával és énekkel
lepi meg a kicsiket, sőt az
otthoni gyakorlást segítve,
nyomtatott formában a szülők
magukkal is vihetik!



Alkalmunk végén a megtanult
énekeket énekeltük el újra,
mintegy útra bocsátásul. 
Legközelebb nem hétvégén,
hanem hétköznap találkozunk:

NOVEMBER 17-énNOVEMBER 17-én
(csütörtök) 15 órakor!(csütörtök) 15 órakor!

Ezen az alkalmon már egy ki-
csit kézműveskedni is fogunk,
hiszen akkor már lassan az
egyházi esztendő elejéhez
érünk, ádventhez! 
Erre az alkalomra is nagy
szeretettel várunk minden
érdeklődőt, anyukát, apukát,
kisgyermeket! (Gy.B.)

Gyülekezeti tagunk (Balassa Jenõ)
verse:

Jézus mondja...
(részlet)

Jézus mondja: aki meg akarja
menteni életét, elveszti, aki
elveszti értem, megmenti.

Mert aki szereti és megnyeri a
világot, az nem keres
szentséget és jézusi alázatot.

Pedig csak Istentõl megszen-
telve, és Jézust követve juthat
az ember örök életre.

Csak az áldozatos, szolgáló,
szent szeretet és alázat az, ami
Isten országába vezet.

Csak a neki odaadott élet,
amely kész érte elveszni sátáni
világ vad gyûlöletében,

Csak az jut örök fénybe, szent
szeretet isteni világába, juthat
Isten örök jutalmába.

2011.szeptember 12.
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Szeretettel várjuk az
óvodás és kisiskolás gyer-

mekeket minden 
vasárnap az Istentisztelet

alatt gyermekfoglalkozásra!

A foglalkozást Győri Boglárka 5.
éves teológus hallgató, valamint
gyülekezetünk teológusai tartják!

Az alkalmon lehetősége van a gyer-
mekeknek bibliai történetekkel

megismerkedni, sokat játszani és
kézműveskedni!
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Reformáció közös ünnepeReformáció közös ünnepe
2011. október 31-én közös
Istentisztelet keretében ünne-
pelték a kaposvári evangélikusok
és reformátusok reformáció
ünnepét!

Immár hosszú évek hagyománya,
hogy reformáció ünnepét közösen
ünneplik reformátusok és evangé-
likusok Kaposvár városában.
A közös összejövetelek apropója
nemcsak a protestáns összetartozás
és a reformáció közös
öröksége, hanem a két
gyülekezet szoros
baráti, testvéri vi-
szonya is.

A közös szeretet alap-
ja egészen a XX.
század elejére nyúlik
vissza. 1902
októberében a zöm-
mel a környező fal-
vakból betelepült
kaposvári evangélikusok egyezséget
kötöttek a kaposvári református
egyházzal. Az egyesség kimondta:
"lelkigondozás tekintetében közös,
de nem egyesült gyülekezetként"
szeretnének egymás mellett,

egymással karöltve működni. Így az
evangélikusok a református isten-
tiszteleti alkalmakon vettek részt, de
az úrvacsorát a református lelkész
az evangélikus gyakorlat szerint
ostyával szolgáltatta ki. Az evangé-
likus gyermekeket a református
lelkész tanította a hittanra, ter-
mészetesen külön csoportban, míg a
konfirmáció szolgálatát az ecsenyi
evangélikus lelkész végezte.

Az egyre népesedő evangélikusság,
végül 1916. július 1-én döntött úgy,
önállósul és saját lelkészt kér az
akkori evangélikus püspöktől, de
szó szerint testvéri viszonyát meg-
tartja a református közösséggel.
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A közel 110 éves közös múlt bizony
kötelezi a két gyülekezetet arra,
hogy egymást segítve, békességben
éljenek egymás mellett és reformá-
ció ünnepén újra és újra közösen
adjanak hálát az Istennek az újulás
ajándékáért.

Tavalyi évtől kezdve tovább
erősítve a közös gyökerek
fontosságát, az esti közös alkalom
helyett, a délelőtti Istentiszteletet
jelölte ki az evangélikus és reformá-
tus gyülekezet vezetősége a
közösség megélésére.
Tavaly mi, evangélikusok vettünk
részt a református templomban
megtartott Istentiszteleten, idén a
református testvéreket hívogattuk az
evangélikus templomba, ahol közös
úrvacsorai alkalom tette még
meghittebbé az ünnepet.

Az igehirdetés szolgálatát idén
Pongrácz Máté, gyülekezetünk
lelkésze végezte, míg a reformá-
cióról, Bellai Zoltán református
lelkipásztor tartott előadást. Az
Istentiszteletet a református,
valamint az evangélikus gyülekezet
kórusa tette még szebbé.
Adja Isten, hogy a közös múlt, az
egységes jelen után, mindkét

gyülekezet életébe a reformációból
erőt merítő jövő következhessen.

P.M.

MMMMeeeeggggúúúújjjjuuuu llll tttt
ggggyyyyüüüü lllleeeekkkkeeeezzzzeeeettttüüüünnnnkkkk

hhhhoooonnnnllllaaaappppjjjjaaaa!!!!
Ha akár a reformáció

ünnepéről bővebben akar-
na informálódni, vagy csak

szívesen olvasna
gyülekezetünk múltjáról és
jelenéről, szívesen hallgat-
na igehirdetéseket, vagy
nézne Istentiszteleteket,

látogasson el megújult hon-
lapunkra, ahol modern for-

mában adunk hírt
gyülekezetünk életéről!

HHHHoooonnnn llllaaaappppuuuunnnnkkkk    ccccíííímmmmeeee::::     
kkaappoossvvaarr..lluutthheerraann..hhuu

Gyülekezetünk már a
FFaacceebbooookkoonn is megtalál-

ható! Ha még nem
ismerősünk bátran jelöljön

be minket, hogy első
kézből kaphasson informá-
ciót gyülekezetünk életéről!

Hricó Iván 



Egyházunk demokratikus
intézményrendszerének alapja a
meghatározott időszakonként
történő általános tisztújítás, ami
a lelkész és a püspöki pozíció
kivételével, minden más tiszt-
séget érint. A legutóbbi ilyen
általános választás 2006
tavaszán volt, amikor hat évre
választottuk meg gyülekezetünk,
egyházmegyénk és egyház-
kerületünk tisztségviselőit.

Az elmúlt 5 és fél év persze sok
változást hozott egyházunk
életébe. Kaposvárról nézve a vál-
tozás talán még inkább érzékel-
hető. Egyházkerületünknek új
püspöke lett Szemerei János,
gyülekezetünk lelkésze szemé-
lyében. 
Ezzel együtt egyházmegyénkben
és gyülekezetünkben is változások
zajlottak.
Most 2012 tavaszán ismét válasz-
tanunk kell. Ismét döntenünk kell,
kit tartunk egyházkerületünkben és
egyházmegyénkben alkalmasnak

felügyelői tisztségre, valamint kit
tartunk a lelkészek közül alka-
lmasnak az esperesi tisztség
betöltésére!
De nem csak a felső szinteken,
hanem nálunk a gyülekezetben is
döntenünk kell a felügyelői, gond-
noki, pénztárosi és presbiteri tiszt-
ségek betöltéséről.
Istennek hála ezeket a tisztségeket
gyülekezetünkben minden válasz-
tott gyülekezeti tag hűséggel, sőt
olykor erőn felül is végezte az
elmúlt időszakban.
Bízom benne, sokan közülük
éreznek elhívást a folytatásra.

A betöltetlen helyekre, azonban
mindenképpen új tisztségviselőket
kell választanunk. 
Kérem a testvéreket, nyitott szem-
mel járva keressük már most
azokat a személyeket, akik alka-
lmasak lehetnek a gyülekezeti
vezetőség tagjaként,
gyülekezetünk életének aktív
irányítására.

P.M.
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2012 - Általános tisztújítás éve 2012 - Általános tisztújítás éve 
egyházunkban!egyházunkban!



Régóta megfogalmazott igény
gyülekezetünk fiatal felnőtt tagjai
között egy ifjúsági zenekar életre
hívása. Istennek hála, 2011
szeptemberében a régi vágy
valóra vált!

Betölti az egész gyülekezeti házat
kedd esténként azon fiatalok hangja
és zenéje, akik beleugorva az
ismeretlenbe, megalkották
gyülekezetünk új zenekarát.

Ifjúsági dalokat énekelve, valamint
keresztyén könnyűzenét játszva
kezdte el működését az együttes.
Egyelőre a tagok között fellelhető
gyülekezetünk kántora Hricó Iván,
ifjúságunk tagja Szemerei Gergő,
valamint gyülekezetünk pünkösdkor
megkeresztelt családja, Horváth

Balázs és felesége Szebenyi Ágnes,
valamint testvére Szebenyi Eszter.
A zenekar elsődleges feladata a
családi Istentiszteleteken való
zenélés, de több ifjúsági és egyházi
alkalmon is bízunk benne, meg

tudják jeleníteni Krisztus
evangéliumát zenés formában.
Legutóbb, a novemberi úrva-
csorás Istentiszteleten zenéltek
a fiatalok, egyfajta bemu-
tatkozásként a gyülekezetben.
Adjon az Isten sok erőt,
lelkesedést és kitartást, hogy
sokáig tudják ilyen formában
dicsérni az Úr nevét.

Egy zenekar akkor jó, ha
sokféle hangszer szólal meg

benne!
Várjuk azon fiatalfelnőttek 
jelentkezését, akik tudnak: 

--  ggiittáárroozznnii
--  hheeggeeddüüllnnii
--  ffuuvvoolláázznnii

--  bbaasssszzuussggiittáárroozznnii
- vagy egyéb hangszeren játszani,

és szívesen lennének egy jó
közösség tagjai!!

email: kaposvar@lutheran.hu

Gyülekezeti zenekar alakult!Gyülekezeti zenekar alakult!
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Felújítások a templom és a parókia körülFelújítások a templom és a parókia körül
1. Parókiafelújítás
2011 a váltások és változások éve volt.
Nemcsak gyülekezetünk lelki
vezetésében történtek változások, de a
templom és a parókia körül is megin-
dultak kisebb nagyobb felújítási
munkák.
Istennek hála a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület a püspököt
adó gyülekezetnek, még 2011 elején
megszavazott egy nagyobb
összeget, melyből a váltással
kapcsolatos felújítási munkákat
kívánták támogatni.
Mivel 2011 tavaszán az evangé-
likus gyülekezetek túlnyomó
többsége gyülekezetünk
lelkészét, Szemerei Jánost
választotta meg püspöknek, így
Kaposvárt illette meg a támo-
gatás. Ebből az összegből, sik-
erült a lelkészlakás teljes festési
munkájának elkészítése,
ablaküvegek cseréje, valamint a
parókia felső részének laminált padló-
val való felújítása.
Ezekben a munkákban hatalmas segít-
séget Szabó Péter presbiter testvérünk
jelentett, ő vállalta a felújítások
koordinálását.

2. Templomfelújítás
Sajnos nemcsak a parókia, de templo-
munk is több helyen felújításra szorult,
hisz a karzat két részén beázások
történtek, a templom oldalsó
bejáratainak falai átnedvesedtek,

valamint a templom vízelvezető rend-
szere is kívánnivalót hagyott maga
után. 
Október közepére Pintér Károly
gyülekezeti tagunk, valamint Szabó
Péter és Dubovay Géza persbiter
testvérek hatalmas segítsége révén a
templom minden problémája megoldó-
dott, így nyugodt  szívvel és
megszépült templommal indulhatunk a
téli időszaknak.

3. Kertrendezés
Végül szeptember közepén egy
nagyszabású kertrendezést is meghird-
ettünk! Zsiborás Gábor gondnok
vezetésével szép számú csapat gyűlt
össze és szépítette meg főként a
gyülekezeti ház mögötti területeket. 
Köszönjük minden kedves
testvérünknek, akik részt vettek
ezekben a munkákban. Jó volt meg-
tapasztalni, hogy sokan vagyunk
érdekeltek a templomunk és
környezetének szépítésében.
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1. Gyülekezetünk jövője a mi
kezünkben!

Hírlevelünkben évek óta rendsz-
eresen közreadjuk a korábbi
évek egyházfenntartóinak
számát és a befizetett járulékok
összegét. Az idei évben is
beszámoltunk már
gyülekezetünk pontos anyagi
helyzetéről. 
Fájó lehetett olvasni, hogy
közösségünk egyházfenntartói-
nak száma sajnos az elmúlt
években csökkent és az utóbbi
évben az egyházfenntartás
összege is nagy mértékben
apadt. 
Noha tudjuk, hogy az egyre
nehezebb, - válságokkal terhes -
időszakban nem könnyű a
gyülekezet életét támogatni,
mégis arra kérünk mindenkit, aki
továbbra is szívén viseli
gyülekezetünk sorsát, támogas-
sa gyülekezetünket! 

Nagy célunk a következő évek-
ben,  ismét 400 fő fölé vinni egy-
házfenntartóink számát! Ebben
legyen Ön is partnerünk!

(Egyházfentártást a mellékelt sárga
csekken lehet befizetni!)

2. “Növekedés” alapítvány
működése!

Gyülekezetünk alapítványa las-
san 20 éve szolgálja már
közösségünk külső és belső
fejlődését. Számos sikeres
felújításban, ifjúsági táborban
volt partnere közösségünknek.

A Növekedési Alapítvány az
ifjúság és az idősek, valamint
épületeink gondozásában nem
csak az elmúlt években, de idén
is hatalmas munkát végzett!
(Templom beázásának
megszüntetése, ifjúsági tábor
támogatása)

Fájó tény azonban az alapítván-
nyal kapcsolatban is, hogy egyre
kevesebb az a befolyt összeg,
amiből gazdálkodni tudunk,
pedig terveink bőven vannak
mind épületeink, mind a
gyülekezeti munka terén. 
Noha még messze van az
adóbevallások időszaka, mégis
szeretnénk mindenkit bátorítani,
ne feledkezzen el, adója 1%-át
felajánlani Alapítványunknak és
ha ereje engedi, támogassa cél-
jainkat!

P é n z ü g y e i n k r ő l

Gyülekezetünk számlaszáma: 

11743002-20014517
“Növekedés” Alapítvány

számlaszáma:  

11743002-20136796
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Szeretettel meghívunk / meghívjuk

Adventi KoncertreAdventi Koncertre
A koncert időpontja            

2011. december 3. 18 óra.2011. december 3. 18 óra.
Helyszín, a Kaposvári Evangélikus Templom.

Közreműködnek:
Miklósfai Katolikus Plébánia Kórusa

Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet Kórusa
Kaposvári Református Gyülekezet Kórusa
Kaposvári Evangélikus Gyülekezet Kórusa

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola csellózenekara
Kardos  Kálmán orgonaművész

Nagy örömünkre szolgálna, ha részvételükkel 
megtisztelnék gyülekezetünket!

Belépés díjtalan!
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H í v o g a t ó

Lelkészi Hivatali rend:

Kedd:  10:00-11:00
Szerda:  15:00-17:00
Csütörtök:    11:00-13:00

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

delkezésére!

ÁÁddvvee nntt ii
kkoosszz oorrúúkkéé sszz íí tt ééss   éé ss

ee ss tt ii   ii ff jjúúss áágg ii
II ss ttee nntt ii sszz ttee ll ee tt !!

Szeretettel hívunk minden
kicsit és nagyot 

2011.november 26-án
(szombat)

15 órára az evangélikus
gyülekezeti terembe, ahol

ádventi koszorúkészítő
délutánt tartunk! 

(pusztán egy alap és négy
gyertya szükséges)

18 órától pedig esti ifjúsági
Istentiszteletet tartunk az
evangélikus templomban! 

Énekkar
Minden hétfőn fél 7-től a

gyülekezeti teremben énekkari
próbát tartunk!

Zenekar
Minden kedden fél 6-tól zenekari

próbát tartunk a gyülekezeti
teremben!

Beszélgető kör
A hónap első és harmadik

szerdáján 5 órától beszélgetésre
hívjuk azokat a gyülekezeti

tagokat, akik szívesen gondo-
lkodnak az egyház és a világ

dolgairól. 

Bibliaóra
Minden csütörtökön fél 10-től

Bibliaóra a gyülekezeti házban.
Az év témája: Példázatok a

Bibliában!

Gyülekezeti hittan
Minden csütörtökön 4 órától vár-
juk az alsós és a felsős tanulókat

gyülekezeti hittanórákra!

Konfirmációs óra
Minden pénteken negyed 5-re

várjuk a konfirmáció korú 
fiatalokat!

KEFIR - IFI
Minden pénteken 5-re várjuk a

fiatalokat ifjúsági órára!



Felelős szerkesztő és kiadó:
Pongrácz Máté evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /20/ 824-3500
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Ami történt
Augusztus 28. - Kaposvár

Gyülekezetünk elbúcsúzott lelkészétől, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus

Egyházkerület megválasztott püspökétől
Szemerei Jánostól!

Szeptember 4. - Kaposvár
Tanévnyitó Istentisztelet keretében indí-

tottuk útnak idei hittanosainkat!

Szeptember 16-17. - Révfülöp
Gyülekezetek elnökségi konferenciáján

vett részt közösségünk vezetősége.

Október 2. - Kaposvár
Teremtés ünnepi Istentiszteletet 

tartottunk az evangélikus templomban!

Október 15. Egyházmegyei
Csendesnap - Balatonboglár

Közel 20 ember vett részt
gyülekezetünkből az egyházmegyei 

missziós alkalmon.

Október 23. - Kaposvár
Megemlékezés történt hőseinkre a 

forradalom ünnepén az evangélikus 
templomban.

Október 31. - Kaposvár
Reformáció ünnepén közös úrvacsorás

Istentisztelet keretében ünnepeltek
együtt református és evangélikus

testvérek! Az igehirdetés szolgálatát
Pongrácz Máté evangélikus lelkész, az

előadást Bellai Zoltán református
lelkipásztor végezte.

Amire készülünk
Ádventi Koncertek:

December 3. - 18.00 - Kaposvár
Ádventi Koncert az evangélikus 

templomban
Belépés: ingyenes!

December 15. - Kaposvár
Rákász Gergely orgonakoncertje az

evangélikus templomban

Ádventi Istentiszteletek:
November 27. - -10.00
December 4. (úrvacsora)  -10.00
December 11. - -10.00 
December 18. - -10.00

Hétközi Istentiszteletek:
(gyül.terem)

December 1.   (csütörtök)   -9.30
December 8.   (csütörtök)   -9.30
December 15. (csütörtök)   -9.30

Karácsonyi Istentiszteletek:
December 24. (Szenteste)  -16.00
December 25. (úrvacsora)  -10.00
December 26. - 10.00
December 31. (Óév-este)   -18.00
2012. Január 1. (Újév-ü.)   -10.00 


