
EEvvaannggéélliikkuuss  HHíírrlleevvééll
2012. március  A Kaposvári Evangélikus Egyházközség idõszaki kõrlevele  17. évf. 1. szám

Tartalom:
Elég!

2-3. oldal

Emlékplakett átadás és
presbiterbúcsúztatás

4-5. oldal

Új presbitereink
6-7. oldal

Házi hittanverseny és
Keresők Istentisztelete

8-9. oldal

Jövőbe tekintve
10-11. oldal

Közhasznú jelentés
12. oldal

Pénzügyeinkről
13. oldal

Öröm, fájdalom, remény
14. oldal

Hívogató
15. oldal

Ami történt 
Amire készülünk

16. oldal

“Elég neked az én kegyelmem, mert az
én erőm erőtlenség által ér célhoz.”

(2Kor 12,9)



2. Evangélikus Hírlevél  2012. március

Elég!Elég!
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség

által ér célhoz.” (2Kor 12,9)

Nagyon fontos dolognak tartom a
mértéktartást. Ha valamiből túl
sokat eszünk, vagy iszunk könnyen
a kárunkra válhat, de ugyanakkor ha
valamiből túl kevés jut a
szervezetünkbe, az sem egészséges.
Néha az a baj, hogy valaki nem tud
mit kezdeni a sok pénzével, de az is
baj, ha nem jut elég. De mennyi is
az elég?

A képen egy idős
embert láthatunk.
Ha valaki ebbe a
korba ér, sokszor
mérlegre teszi az
életét. Én úgy
képzelem, hogy a
bácsi elégedett.
Nem forognak ter-
helő gondolatok a
fejében, egyszerűen
csak élvezi az őt
körülvevő ter-
mészetet és a fel-
hőkön áttetsző nap-
sugarak simo-
gatását, miközben
még a szájában érzi
a vasárnapi ebéd
ízét. Meg van
elégedve azzal, amit

az élettől, Istentől kapott. Nem
vágyik már se többre, se keveseb-
bre.
Nézzünk magunkba! Mi mennyire
vagyunk megelégedve saját
életünkkel? Szerintem mindannyian
találnánk valamit, ami hiányzik,
vagy amin még javítanunk kéne. Ez
nem is feltétlenül baj, hiszen ezek a
dolgok motiválnak minket, 



hogy mind jobbá tegyük magunk és
mások életét, de az már korán se jó,
ha csak ezekre tudunk gondolni.

Nem szabad elfelejtenünk Isten gon-
doskodó szeretetét, hiszen ő nem
felejt el minket, és akármilyen
nehézség is érjen minket, Ő mindig
velünk van, és gondoskodik arról,
hogy ne szenvedjünk szükséget.

Egy japán mondás úgy tartja, hogy:
“Élj ma a holnapért, és ne felejts el
mosolyogni!” Ezzel teljesen
egyetértek. Nem szabad mindig
csak a mostban élnünk. Arra is kell
gondolnunk, hogy mi lesz holnap,
mik lesznek a tetteink
következményei, de nem mehetünk
el a dolgok mellett. Élvezzük ki a
napsütést, a barátaink mosolyát, az
együtt töltött perceket, a finom
ízeket, vidám pillanatokat! Éljük át
az életünket, és ne hagyjuk, hogy
elszáguldjon mellettünk! 

Azt kívánom, hogy mindannyian
tudjuk úgy élni az életünket, mint a
képen látható bácsi a képzeletem
szerint. Ha majd sok-sok év múlva
visszatekintünk, lássuk azt, hogy
minden úgy történt, ahogy annak
lennie kellett. Minden, ami minket
ért, elvezetett minket valahová.
Tanultunk belőle, erősített minket,
vagy éppen tovább vezetett az úton,
és minden léptünket Istenünk gon-
doskodó tekintete kísérte. 

Annyit adnekünk, amennyire szük-
ségünk van. Se túl keveset, se túl
sokat. Pont eleget.

(Az áhítatot Réth Katalin
gyülekezetünk 1. évfolyamos teoló-
gus hallgatója írta “Homiletika”
dolgozatként)
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Gyülekezetünkben lezajlott a
tisztújítás, 3 presbitertől és felü-
gyelőnktől búcsúztunk ünnepi
Istentisztelet keretében 2012.
március 4-én.

Az ünneplő gyülekezet Stósz Éva,
dr. Walger Brigitte, Hricó Ivánné és
dr. Horváth József munkáját
köszönte meg, valamint azt a
hosszú évtizedeken keresztül
végzett szolgálatot amely által
gyülekezetünk az ő segítségükkel is
Isten kegyelméből növekedhetett.
Pongrácz Máté, közösségünk
lelkésze egy-egy áldó igével búcsú-
zott, majd az Istentisztelet utáni

ünnepségen reményét fejezte ki,
hogy a tisztségektől való búcsúzás
nem jelenti a gyülekezettől való
elszakadást. Bátorította éppen ezért
a leköszönő testvéreket, hogy

véleményükkel,
t a n á c s a i k k a l
továbbra is segít-
sék a kaposvári
evangél ikusok
életét, és a
tiszteletbeli pres-
biteri cím bir-
tokában bátran
vegyenek részt a
p r e s b i t é r i u m
munkájában.

Az Istentisztelet
azonban nem
csak a búcsúzás
miatt volt külön-

leges, hanem azért is, mert itt adta
át elsőként gyülekezetünk a 2012.
február 2-án a presbitérium által
alapított Kaposvári Evangélikus
Gyülekezetért díjat. 
A díjjal járó emlékplakettet azon
gyülekezeti tagjainknak kívánja
odaítélni vezető testületünk, akik
sokat tettek a kaposvári evangé-
likusság fejlődéséért,
növekedéséért.

Emlékplakett átadás ésEmlékplakett átadás és
presbiterbúcsúztatáspresbiterbúcsúztatás



Elsőként, dr. Horváth Józsefet,
gyülekezetünk leköszönő felü-
gyelőjét tisztelte meg közösségünk
ezzel az elismeréssel. 
A díjat Kováts Péter megválasztott
felügyelő, Nemes - Vecseráné
Schmidt Julianna presbiter,
valamint Pongrácz Máté lelkész
adta át, ezen ige kíséretében:
„Akik az Úrban bíznak, azoknak
ereje megújul, szárnyra kelnek,
mint a sas, futnak és nem lankad-
nak el, járnak és nem fáradnak
el!” (Ézs 40,31)

Dr. Horváth József két cikluson
keresztül töltötte be a Kaposvári
Evangélikus Egyházközség felü-
gyelői pozícióját. Ez alatt az idő
alatt megtörtént az új parókia
megépítése, a templom teljes külső
és belső felújítása, valamint a
gyülekezet rendszerváltás utáni
testi, lelki és anyagi megerősödése.

„A templom ajtaja mindig nyitva
állt felügyelői időszakom alatt” –
fogalmazott a díj átvétele után
beszédében dr. Horváth József, utal-
va arra, hogy a kaposvári
gyülekezet évtizedek óta arra törek-
szik, hogy nyitott, befogadó
közösség legyen a városban! Olyan,
amely nem elriasztja az Istent
kereső embereket, hanem hívja és
várja. Bízzunk benne, hogy ezt az
adottságunkat a jövőben is meg
tudjuk tartani. P.M.
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Gyülekezetünk kétnapos
kirándulást szervez
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Ú j  p r e s b i t e r e i n k  Ú j  p r e s b i t e r e i n k  
2012.március 25-én megtörtént
gyülekezetünk új tiszt-
ségviselőinek és presbitereinek
beiktatása.
Az eddig még gyülekezetünkben
szolgálatot nem vállaló pres-
biterek bemutatkozása
következik:

Märcz Mónika: 

1970-ben születtem. Férjezett
vagyok, két gyermekem van.
Nagyfiam Samu Budapesten tanul,
lányom Flóra pedig idén konfir-
málkodik gyülekezetünkben. 
Férjem nagymamájának közben-
járásával vezetett Isten a kaposvári
evangélikus gyülekezetbe 2005
februárjában. 2011. Pünkösdjén
konfirmálkodtam. Számomra nem a
presbiteri cím, hanem a hasznosság
a fontos. 

Remélem hasznos tagja lehetek a
presbiter közösségnek.

Győri Gábor:

Tősgyökeres kaposvári vagyok. Itt
születtem, itt végeztem iskoláimat,
családom, gyermekeim, vállalkozá-
som is ideköt. Igazi protestáns
családból származom, hisz éde-
sapám református, anyai ágon pedig
évszázadokra visszamenően ágostai
hitvallású evangélikus a család,
amire én mindig büszke voltam.
Nagylányom négy éve lett a
Gyülekezet teljes jogú felnőtt tagja,
míg fiam idén Pünkösdkor konfir-
málkozik. Nagy örömmel veszek
részt a Gyülekezet és a Presbitérium
munkájában, hisz ez a kis közösség
és a templomunk minden segítséget
és támogatást megérdemel.



Oláh György:

Oláh György vagyok, 1954-ben
születtem, Zalaegerszegen.
Villamos üzemmérnöki
végzettséggel rendelkezem.
Munkám révén 1985-ben
Kaposvárra kerültem. 1993-ban
feladva addigi alkalmazotti létemet,
létrehoztam saját vállalkozásomat,
amelynek keretében vállalkozások
fejlesztésével, menedzselésével,
tanácsadással, könyveléssel
foglakozunk, mind a mai napig.
1998 óta Magyaregresen élek
evangélikus hívő párommal, 10 és 8
éves kislányaimmal.
Gyülekezetünkben részesültem
Szemerei János akkori lelkészünk
értő segítségével konfirmációs
oktatásban.
Köszönöm a Testvérek belém vetett
bizalmát, amellyel visszaélni nem,
de a gyülekezt segítésében

tevékenyen annál inkább részt
kívánok venni.

Sütő Zoltán:

Református és evangélikus család
harmadik gyermekeként láttam meg
a világot 1955-ben.    Általános és
középiskoláimat Pécsen végeztem.
Édesanyám oldalán a pécsi evangé-
likus gyülekezetben Balikó Zoltán
nagytiszteletű úr pásztorkodása alatt
nőttem fel, házasságomat ő áldotta
meg, egyszülött fiunkat ő
keresztelte meg. 
35 éve dolgozom a Kaposvári
Egyetem Állattudományi Karán,
jelenleg tanszékvezető, egyetemi
docensi beosztásban.
Őszintén remélem, hogy tapaszta-
lataimmal, gondolataimmal és
önként vállalt munkámmal a
kaposvári evangélikus gyülekezet
hasznára tudok lenni.
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Házi hittanverseny és Házi hittanverseny és 
Keresők IstentiszteleteKeresők Istentisztelete

Immár hagyományosnak mond-
ható, hogy Kaposváron február
végén, március elején a megyei és
országos hittanversenyt
megelőzve az iskolás csapatokat
kihívják a kaposvári gyülekezet
valamely korosztályának tagjai.

Az idei évben sem volt ez másként,
a négy hittanversenyes korosztály öt
csapatát, kihívta versenyezni két
szülőkből álló, egy egyetemistákból
és egy gimnazistákból álló csapat.
Így közel negyven versenyző
készülődött délután három órakor a
gyülekezeti termben
a megmérettetésre.
A verseny anyagát
g y ü l e k e z e t ü n k
pedagógusai állítot-
ták össze.
K ö s z ö n j ü k
Szemánné Arató
B o r b á l á n a k ,
Bencéné Fekete
Andreának és
S c h w e i g e r t
Andreának a sok
segítséget!

A közel másfél órán át tartó
közdelemnek a győztese végül az 5-
6. osztályos csapat lett, (Farkas
Klaudia, Hajnal Tímea és Szemán
Rebeka) akik jutalomban részesül-
tek. Második helyen az
egyetemisták (Szemerei Eszter,
Karádi Adél, Märcz Samu, Halász
Alexandra), míg harmadik helyen a
konfirmandus szülőkből álló csapat
végzett (Bierer Zoltán, Nemes-
Vecseráné Schmidt Julianna, Märcz
Mónika, Halász Marianne)! A hit-
tanverseny egy közös kép
elkészítésével zárult.
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A hittanverseny után közvetlenül
kezdődött egy kivételes
Istentisztelet. 
Minden versenyzőt és érdeklődőt
várt már a különleges állomásokkal
berendezett kaposvári templom,
ahol az 1. Kaposvári Keresők
Istentisztelete vette
kezdetét.

Az alkalmat
g y ü l e k e z e t ü n k
zenekara, a
“LéleKvár” tette
még közvetleneb-
bé, akik csodálatos
hangulatot varáz-
soltak templo-
munkban.

Az Istentiszteleten
két felnőtt is kérte
Isten drága
szentségét, így
kezdő pillanatként az ő
keresztelésükre került sor.
Az igei szolgálatot Kőszeghy
Miklós, ecsenyi lelkész végezte, akit
gyülekezeteiből pár fiatal is elkísért.  
Az Istentisztelet végén
gyertyagyújtásra, emlékkeresztsé-
gre, személyes áldásra és imád-
ságírásra nyílt lehetőség. A sok-sok

ima, amelyet kicsik és nagyok írtak,
végül a vasárnapi Istentisztelet
keretében lett felolvasva.

A hosszú szombat végül
szeretetvendégséggel zárult, ahol
örömmel mesélte mindenki
élményeit a tartalmas délutánról és

tervezgette a következő alkalmat,
ami egy nagyszabású családi sport-
verseny lesz Kaposváron!

Reméljük azon az alkalmon is sokan
összegyűlünk és együtt tudjuk átélni
a Krisztusban hívők szerető
közösségét.

P.M.



Gyülekezetünk 2012. február 12-
én új vezetőséget választott.
Gyülekezetünk új felügyelőjét
Kováts Pétert és lelkészünket,
Pongrácz Mátét kérdeztük ter-
veikről, elképzeléseikről! 

Mióta tagja gyülekezetünknek?
Kováts Péter:Ebbe a gyülekezetbe
születtem… Édesanyám itt szolgált
kántorként, így a vasárnap délelőt-
tjeimet is ez határozta meg, mivel
együtt mentünk a templomba. 1959
pünkösdjén tettem konfirmációs
fogadalmat, majd 1965-ben itt
kötöttem házasságot és ezután
hamarosan presbiter lettem. Először
gondnokként, majd Tóth Sanyi bácsi
halála után a számvevőszékben
szolgáltam, és szolgálok.
Miért vállalta a felügyelői jelölést?
K.P.:Életem szorosan kapcsolódott
és kapcsolódik a kaposvári evangé-
likus gyülekezethez. Mindig
fontosnak tartottam a gyülekezet
fennmaradását, építkezését. Talán ez
vezérelt, mikor előző felügyelőnk
Dr Horváth József elköltözésével a
gyülekezet lelkésze felkért először
helyettesítésre, majd a szolgálat
betöltésére. Szem előtt tartottam a
folyamatosság biztosítását, akkor
mikor döntöttem a jelölés elfo-

gadásáról. Egyben igényeltem is,
hogy fiatalabb utódról a gondo-
lkodás már most meginduljon. Én is
fontosnak tartom, hogy a templom
kapui nyitva legyenek. 
Milyen területen kíván a
gyülekezetben aktívabban
tevékenykedni?
K.P.:Szeretném egyrészt folytatni
azt az irányt, amelyet elődeim is
követtek, a mindig nyitott templo-
majtók biztosítását, de szeretném az
idős gyülekezeti tagok, presbiterek
látogatását ismét elindítani. Ebben
az irányban a kezdő lépések
megtörténtek, jó látni a templomi
közösség munkájában már részt
venni nem tudó, de sok éven át
hűséggel szolgált idősek háláját a
látogatás során. Műszaki
végzettségemet az induló beruházás
segítésében szeretném kamatoztatni.
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A jövőbe tekintveA jövőbe tekintve



Milyen tervekkel rendelkezik
gyülekezetünk a jövőt illetően?
Pongrácz Máté: A jövőt tekintve az
ember mindig bizonytalan, mi fog
történni, mi vár ránk. Én azt gondo-
lom, minden közösség akkor teszi
jól, ha a jövőjét alakítani próbálja.
Gyülekezetünk presbitériuma éppen
ezért fogadott el egy fejlesztési ter-

vet az idei év elején.
Mi tartalmaz ez a fejlesztési terv?
P.M.: Nagy álmokat és vágyakat.
Gyülekezetünk 2016-ban fogja
ünnepelni önállósulásának, vagyis
megalapításának 100. évfordulóját. 
Hatalmas kihívás mindezt az
ünnepet méltó módon megünnepel-
ni. 
Ahhoz hogy sikerüljön 4 éves tervet
dolgoztunk ki. Ebben megfogalmaz-
tuk azt a legfontosabb célt, amit el
szeretnénk érni 100. születésna-
punkra a lelki fejlődés és
megerősödés mellett, mégpedig

gyülekezeti házunk felújítását.
Miért szükséges ezt megtenni?
P.M.: Istennek hála egyre gyakrab-
ban érezzük azt, hogy szűk
gyülekezeti házunk. Családi
Istentiszteleteinken és sok egyéb
alkalommal rendre megtelik ter-
münk, ezért egyik nagy álmunk a
tetőtérben kialakítani egy áhítatter-

met, főképp a fiatalok számára.
Másik nagy probléma a korsz-
erűtlen fűtésrendszer és a régi
nyílászárók. Ezen a téren is
szeretnénk előrehaladni, hisz
rengeteg pénzt költünk
feleslegesen fűtésre és gázra.
Egy kimutatás szerint az összeg
felét meg lehetne spórolni
korszerű berendezésekkel.
Elérhetők ezek az álmok 2016-
ra?

P.M.: A gyülekezet vezetése min-
dent megtesz ennek érdekében.
Többek között egyházmegyei
pályázatot adtunk be,amit sikeresen
megnyertünk,  valamint egy Európai
Uniós energetikai pályázatot fogunk
elkészíteni és benyújtani. Ennek a
pályázatnak a keretében az egész
gyülekezeti ház fűtésrendszere
megújulhat. Természetesen azonban
mindezek a tervek összefogás nélkül
megvalósíthatatlanok. 
Éppen ezért gyűjtésbe is szeretnénk
a tavasz végén kezdeni, kérjük a
testvéreket hordozzák ezen cél-
jankat imádságban.
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2011. 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 tagsága
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 2011. január 1-én: 1 183 943 Ft 
Az alapítvány 2011. évi bevételei:

- Talajerőgazd.KKT. 500 000 Ft 
- Magánszem. adománya 118 000 Ft 
- 2010. évi szja 1% 261 514 Ft 
- Banki kamat 1 492 Ft 

2011. évi bevételek összesen: 881 006 Ft
Az alapítvány kiadásai 2011-ben:

- Gyermek és ifjúsági táborok 134 860 Ft 
- Evangélikus Hírlevél 48 000 Ft
- Csatorna, lefolyó javítási munkák 174 455 Ft
- Karácsonyi csomagok 59 395 Ft 
- Banki kezelési költség 14 853 Ft 
- Nyugdíjasok csomagjai 65 175 Ft 
- Énekkari vendéglátás 60 000 Ft
- Templom hangerősítő, keverő berendezés 97 500 Ft
- Egyéb kiadások 15 710 Ft

2011. évi kiadások összesen: 669 948 Ft 

Az alapítvány vagyona 2011. december 31-én:         1 395 001 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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Kedves Testvérek!
Szomorú látni, hogy az évek óta
emelkedő bevétele gyülekezetünknek
az utóbbi két évben megtorpant. Értjük
és tudjuk, hogy a családok számára is
egyre nehezebb körülmények között
kevesebb jut másra. 
Ne felejtsük azonban el, hogy
gyülekezetünk csak abból tud
gazdálkodni, csak abból tud fenn-
maradni, amit a gyülekezeti tagok
adományként, perselypénzben és egy-
házfenntartói járulékban felajánlanak.

Régi, de sajnos hamis illúziója a ma élő

embereknek, hogy az egyházat eltartja

az állam. Gyülekezetünk semmilyen

állami támogatásban nem részesül,

semmilyen állami segélyt, vagy hoz-

zájárulást nem kap, de nem is kaphat. 

Csak a gyülekezeti tagok áldoza-

tkészsége tud fejlődést, gyarapodást,

erősödést jelenteni.

Akkor, amikor 100 éves évfordulónkra

nagy terveket sző közösségünk,

különösen is fontos, hogy felelősséggel

gondolkodjunk szeretett templomunk

iránt, ahol megkereszteltek minket,

ahol összeköthettük életünket

szerelmünkkel, ahova elhozhattunk

gyermekünket keresztelőre, hit-

tanórára, vagy épp konfirmációra.

A tavalyi évhez képest Istennek hála az

egyházfenntartók száma növekedett,

viszont az összeg csökkent.

Ez talán a befizetéssel járó nehézségek

miatt is lehet. Ezért is jelezzük, hogy

egyházfenntartóink közül egyre többen

választják a befizetés legegyszerűbb

módját a rendszeres átutalási meg-

bízással történő bankszámláról való

utalást. Amennyiben lehetősége van rá,

válassza Ön is ezt a módszert és

havonta fizetésének legalább 1%-ával

támogassa gyülekezetünket, hogy még

otthonosabbá tehessük lelki ottho-

nunkat!

Tisztelettel:
Kováts Péter (felügyelő) 

Pongrácz Máté (lelkész)

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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Ö r ö m ,  f á j d a l o m  é s  r e m é n y
a 2011. év kazuális eseményeinek tükrében 

A keresztség áldásában A keresztség áldásában 
19-en részesültek:19-en részesültek:

Stéger Adrián
Vas Júlia

Szalai Csongor Ákos
Horváth Zalán

Vönöczky-Schmidt Erika szül. Schmidt
Erika Diána

Tölgyesi Laura
Szebenyi Ágnes

Kiss Emese
Leukó Hanna

Virág Botond Áron
Várnai Ádám

Kaviczki Anna Léna
Kaviczki Emma Réka

Salamon Cintia
Salamon János

Horváth Rebeka
Németh Natália
Pápai Gertrúd
Keczeli Panna

A konfirmációban A konfirmációban 
4-en vallották meg hitüket:4-en vallották meg hitüket:

Horváth Balázs
Szebenyi Ágnes
Märcz Mónika

Vönöczky-Schmidt Erika

Áldást 8 ifjú párÁldást 8 ifjú pár
házasságárakértünk:házasságárakértünk:

Tóth Krisztián (ref.)- Sólyom Diána (kat.)
Hampuk Zsolt (ev.) -  Szabó Szilvia 

Arató András (ev.) – Könyv Ágnes Zsófia
(r.kat.)

Androsics Zsolt (ev.) – Bákai Tünde (ref.)
Egerszegi Péter (ev.) – Virág Viktória

(r.kat.)
Surinás Pál (r. kat.) – Walter Imola Ágnes

(ev.)
Rossu Roland (ev.) – Dicenty Katalin (ev.)
Dr. Horváth József (ev.) – Fábsics Mária

Ildikó (r.kat.)

Kaposváron 18 testvérünketKaposváron 18 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára:kísértük utolsó földi útjára:

Balogh Sándor
Petz Józsefné szül. Grósz Anna Mária

Kakstadter József
Rofrics Lajos

Karizs Andrásné szül. Ágoston Rozália
Kósa Károly

Horváth Józsefné szül. Kovács Mária
Bálint Jánosné szül. Schiszler Etelka

Cserhalmi Zsanett
Bruder Henrikné szül. Herczog Margit

Tóth Sándorné szül. Violányi Ilona
Stéger Imre

Märcz Henrik
Hegyi Jánosné szül. Bodolótzky

Zsuzsanna
Meiszner János

Schveier Andrásné szül. Steller Mária
Erzsébet

Ungvári Károlyné szül. Boronyák Jolán
Kecskeméti Sándorné szül. Stéberl Ilona

Natália

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös életútra
indultakat!

Isten adjon békés pihenést az elhunytak-
nak és vígaszt a gyászolóknak!
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H í v o g a t ó
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!

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!

Húsvéti Istentiszteletek:
Április 1. - virágvasárnap     -10.00

(úrvacsora)
Április 5. - nagycsütörtök     -18.00

(úrvacsora)
Április 6. - nagypéntek        -10.00
Április 6. - passióolvasás     - 18.00 
Április 7. - imaóra -18.00
Április 8. - Húsvét -10.00

(úrvacsora)
Április 9. - Húvét hétfő        -10.00

(Baba - istentisztelet) 

Konfirmáció Pünkösdkor:
Május 26. Konf. Vizsga it.   -16.00
Május 27. Pünkösd  -10.00

(Konfirmációi Istentisztelet 
úrvacsoraosztással)

Május 28. Pünkösd 2. napja -10.00
(Jubiláló konfirmandusok ünnepe)



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
Január 2-8. Allianz imahét

Gyülekezetünk is otthont adott az imahét
alkalmának, ahol a keresztyénség

egységéért imádkoztunk.

Január 15-22. Ökumenikus imahét
Nyéky Kálmán hirdette közösségünkben

Isten igéjét, lelkészünk a Jézus Szíve
templomban, Szemerei János egyházk-
erületünk püspöke pedig a Szent Margit

templomban szolgált.

Február 18-19. Presbiterképzés
Gyülekezetünk 2 presbitere és 1 pres-
biterjelöltje vett részt az evangélikus

egyház által meghirdetett pres-
biterképzésen.

Február 19. Szerelmes mise
Szerelmes mise keretében a Szent Imre

templomban jubiláló vegyes párokat
áldott meg gyülekezetünk lelkésze.

Február 21. Baba Farsang
Babák és mamák együtt ünnepelték a
farsangot gyülekezeti házunkban. Sok

baba és mama öltözött be ennek
örömére.

Március 3. Gyülekezeti hittanverseny
9 csapat közel 40 képviselője versenyzett

a legjobb gyülekezti hittanos csapat
címéért.

Március 4. Leköszönő presbiterek
búcsúztatása

Elköszönt gyülekezetünk négy búcsúzó
presbiterétől.

Március 25. Új felügyelő és pres-
biterek beiktatása

Gyülekezetünk lelkésze beiktatta Kováts
Pétert, új felügyelőnket és a négy új

presbitert.

Amire készülünk
Március 31. Egyházmegyei hittan-

verseny és gyermeknap
Öt csapat részvételével készülünk hittan-

versenyre.

Április 27-29. Konfirmandus tábor
A konfirmációi oktatást záró ifjúsági

táborra kerül sor Gyékényesen.

Május 5-6. Gyülekezeti kirándulás
Kirándulás kerül megrendezésre

Sopronba, illetve az artikuláris helyeket
megtekintve.

Május 20. Szabadtéri családi
Istentisztelet

A családi Istentiszteletek záró alkalma
szabadtéren lesz megrendezve.

Júniusban. Családi sport és
gyülekezeti nap

Terveink között szerepel egy családi
sportnap, illetve egy gyülekezeti nap

szervezése.

Megújult  honlapunk:

http://kaposvar.lutheran.hu
Cikkeket, fényképeket, információkat

szerettel várjuk!


