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Meríts!Meríts!
“Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.”

(Ézs 12,3)

Az idei Szélrózsa Országos Evan-
gélikus Ifjúsági Találkozó mottója
egy rövid szó volt: Meríts!
Az idei évben családi Istentisztele-
teink témájaként is a vízből való
merítést határoztuk meg. 
Ősi jelképe a víz a keresztyénség-
nek, hisz Keresztelő János a Jordán,
vagy épp Jézus a Genezáreti tó
partján sok jelet és csodát tett, taní-
tott, gyakran merített és keresztelt. 
A víz, mint életünk alapja összefo-
nódott keresztyénségünkkel. 
Akkor, amikor Isten igéje most arra
bátorít minket, hogy merjünk merí-
teni, arra akarja felhívni a figyel-
münket, hogy manapság, egyre

gyakrabban az élet
gondja, baja miatt
megijedünk, meg-
rettenünk és nem
merünk lépni, nem
merünk igazán
bátrak lenni.
Az egyház és hi-
szem, az egész or-
szág legnagyobb
betegsége ebben a
sok gonddal és bú-
val körülvett vi-
lágban éppen az,
hogy nincs bátor-
sága! Nincs bátor-
ságunk kérni,

nincs bátorságunk indulni, nincs
bátorságunk tenni!
Pedig ahhoz, hogy életünk bármely
területén a szomjúságot oltani tud-
juk, bizony bátor merítésre van
szükség.
De hogyan és honnan kaphatunk
erőt minderre? Jó hír ebben a mai
világban, hogy aki elcsüggedt és
megfáradt, aki már nem mer lépni,
mert sok kudarc érte, Istenhez még
akkor is fordulhat.
Még akkor is ha már sokszor meg-
szakadt a kapcsolat, még akkor is,
ha hosszú-hosszú éveken keresztül
talán még beszélő viszonyban se
voltak egymással.



Istenhez még akkor is lehet fordulni
és vele, hiszem egyedül vele lehet
megtapasztalni, az igazi bátorságot
és erőt.
Azt a bátorságot és erőt, amit az el-
ső gyülekezet oly szépen élt meg.
Megélte azt, hogy Isten közelében
még akkor is öröm együtt lenni, ha
üldözik az egyházat és ez által a ke-
resztyéneket.
Ők akkor is kitartottak és bátran in-
dultak útnak Isten igéjét hallani,
mert tudták ott van az élet.
Annyira szép, ahogy a  római egy-
házüldözés idején a keresztyének
úgy adtak egymásnak hírt arról,
hogy lesz a titkos istentiszteleti
hely, hogy halacskát rajzoltak itt-ott
az útra, a kapukra, és amerre a hal
feje mutatott, arra kellett menni,
hogy eljussanak a keresztyén isten-
tiszteletre. 
De miért pont a hal? A hal szó görö-
gül “ikhtüsz” (Betűszóként: Iészúsz
Khrisztósz Théú Hűiosz Szótér)
Ennek a betűszónak a jelentése így
hangzik: Jézus Krisztus Isten Fia,
Megváltó! A szavak kezdőbetűiből
összeálló hal tehát a keresztények
számára nem pusztán egy "jel" volt
csak, amely az irányt jelentette, ha-
nem az a hitvallás, amely miatt so-
kukat kínhalálra ítélt a római veze-
tés.
Ma, pont úgy mint évezredekkel ez-
előtt, telis tele van ilyen apró kis je-
lekkel az életünk. Apró kis jelek,
amelyek hívnak minket valahova.

Ha észrevesszük ezeket és van bá-
torságunk indulni, csodálatos hely-
re, otthonra találhatunk.
Olyanra, ahol mindig biztonságban
lehetünk, ahol testvérek vannak kö-
zösségben és ahol Krisztusra figyel-
ve az élő Úrral találkozhatunk újra
és újra!
Isten ad erőt! Hát merítsünk bátran
a szabadulás forrásából és induljunk
útnak, hogy életünk végül célt érjen
Jézus Krisztus otthonában! Ámen
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C S A L Á D I  
ISTENTISZTELET!

Kedves Szülők! Kedves Kedves Szülők! Kedves 
Gyerekek! Minden hónap Gyerekek! Minden hónap 

harmadik vasárnapján harmadik vasárnapján 
9 órától 9 órától 

családi Istentiszteletet családi Istentiszteletet 
tartunk a gyülekezeti tartunk a gyülekezeti 

teremben!teremben!

Várjuk a családokat, gyerVárjuk a családokat, gyer--

mekeket sok zenével, énekkel,mekeket sok zenével, énekkel,

babasarokkal.babasarokkal.

Alkalmainkon továbbra is aAlkalmainkon továbbra is a

Lélekvár együttes zenél!Lélekvár együttes zenél!

T é m a :  M E R Í T S !T é m a :  M E R Í T S !
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Egyházunk törvényei értelmében
egy gyülekezet választható
lelkésze az lehet, aki két év beosz-
tott lelkészi szolgálat után
megfelelt a parókusi alkalmassá-
gi vizsgán.
Örömmel számol-
hatunk be arról, hogy
gyülekezetünk eddigi
lelkésze, Pongrácz
Máté 2012. október
1-én parókusi vizsgát
tett Győrben, 
Szemerei János,
Smidéliusz Zoltán ,
Kőszeghyné Raczkó
Zsuzsanna és Kováts
Péter, gyülekezetünk
felügyelője jelen-
létében.
Közösségünk vezető-
je így választható
lelkésszé vált a Ka-
posvári Evangélikus Egyházközség
számára.

A gyülekezet presbitériuma 2012.
október 11-én, Smidéliusz Zoltán
esperes jelenlétében úgy határozott,
hogy gyülekezetünk eddigi beosz-
tott lelkészét meg szeretné válasz-
tani lelkészének és így őt jelöli a
lelkészválasztó közgyűlés számára

és felkérte eddigi lelkészünket a
jelölés elfogadására.

Pongrácz Máté örömmel tett eleget
ennek a kérésnek, így a gyülekezet

közgyűlése 2012. október 28-án
dönthet eddigi beosztott lelkészünk
parókus lelkészé nyilvánításáról.

Gyülekezetünkben mindez egy
megnyugtató zárása lehet annak az
időszaknak, amely a
püspökválasztás óta tart.

LelkészválasztásLelkészválasztás
gyülekezetünkben!gyülekezetünkben!



Kérjük a testvéreket, tartsuk tehát
számon ezt a közösségünk életében
kiemelt alkalmat és amennyire
lehetőségük engedi vegyünk részt
azon a választáson, ahol
megválasztjuk a Kaposvári Evangé-
likus Egyházközség  negyedik
parókus lelkészét Pongrácz Mátét,
Takács Béla, Dubovay Géza és Sze-
merei János lelkészek után.

Smidéliusz Zoltán esperes a
választó közgyűlés levezetésére,
Pongrácz Máté eddigi principálisát
(mentor), Kőszeghyné Raczkó
Zsuzsanna ecsenyi lelkésznőt kérte
fel, aki ezen a vasárnapon az ige-
hirdetés szolgálatát is végezni fogja
gyülekezetünkben.
Az Istentisztelet 10 órakor
kezdődik, majd ezt követően  kerül
sor a választó közgyűlésre.

Amennyiben gyülekezetünk népe
támogatja a presbitérium döntésést
és megválasztja Pongrácz Mátét
parókus lelkésznek, a lelkésziktatás
időpontját, Szemerei János püspök
2012. november 24-ére, reménység
vasárnapját követő szombatra tette.
Ezzel is kifejezve, hogy
reménysége lehet a gyülekezetnek
arra, hogy az új lelkész munkája ál-
tal mindaz a növekedés fog foly-
tatódni, ami az elődök munkája ny-
omán Isten kegyelméből a
gyülekezetben végbement.

A lelkésziktatáson az igehirdetés
szolgálatát a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület püspöke, Szemerei
János fogja végezni.

Isten áldja meg gyülekezetünket az
előkövetkező időszakban, hogy
bölcs döntést hozva, Isten ügyéért
fáradozó közösség maradhasson!
Imádkozzunk ezért szüntelenül
egyházunkért, gyülekezetünkért és
lelkészünkért, hogy a hitben és Is-
ten ismeretében megmaradjon!
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Választással Választással 
kapcsolatos fontos kapcsolatos fontos 

időpontok:időpontok:

2012. október 28. 2012. október 28. 

LELKÉSZVÁLASZTÓLELKÉSZVÁLASZTÓ

közgyűlés.közgyűlés.
igét hirdet és a közgyűléstigét hirdet és a közgyűlést

vezeti: vezeti: 
Kőszeghyné Raczkó Kőszeghyné Raczkó 

ZsuzsannaZsuzsanna

2012. november 24.2012. november 24.
LELKÉSZiktatásLELKÉSZiktatás

Igét hirdet: Szemerei JánosIgét hirdet: Szemerei János
(püspök)(püspök)
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15 éves  a  Kaposvári15 éves  a  Kaposvári
Evangél ikus  KórusEvangél ikus  Kórus

Gyülekezetünk kórusa ebben az évben
ünnepli fennállásának 15-dik évforduló-
ját.

A 2012-es éppen ezért különösen is moz-
galmas évnek indult, és ahogyan az év hát-
ralévő részére betervezett programjainkat
nézem a folytatás is hasonlóan alakul!

Összefoglalva az év eddigi programjait, el-
sőként emlékezem egy nagyon kedves al-
kalomra, mely Miklósfán volt, ahová a
Miklósfai katolikus testvérek hívtak márci-
us 25-én Nagyböjti koncertre. Ez a meghí-
vás kedves gesztus volt az ottani kórus és
vezetője Metz László részéről, viszonozva
a Kaposvári 2011. évi ADVENTI hangver-
senyen való részvételt.

Alig érkeztünk vissza Miklósfáról, máris
készülnünk kellett a kerületi kórustalálko-
zóra, amit május 6-án Cantate vasárnapján
rendeztek meg Hegyeshalomban. A távol-

ság miatt az utazást két napra terveztük, és
ha már így alakult, gondoltuk legyen
egyúttal gyülekezeti kirándulás is. Így tör-
tént, hogy Kaposvár – Celldömölk – Ne-
meskér – Nagycenk útvonalon érkeztünk
Sopronba. Innen másnap mentünk tovább
Hegyeshalomba, ahol a kórus szép műsor-

ral mutatkozott be!

Rögtön a következő héten,
május 12-én a Székesfe-
hérvári Evangélikus Kórus
vendégeként, az ottani
templom 80 éves évfordu-
lójának ünnepi koncertjén
énekeltünk, majd pár hét-
tel később az egyházi kó-
rusok Pünkösdi Hangver-

senyére voltunk hivatalosak a kaposvári
Margit templomba.

Még mielőtt megérdemelt nyári szabadság-
ra mentünk volna, örömteli készülődés, és
titkos szervezkedés kezdődött Bogi és Má-
té esküvőjén való szolgálatra. Mit énekel-
jünk – talán ez volt a legfontosabb, majd
hogyan jutunk el Alsóságra, úgy a kórus,
mint a gyülekezet. Hiszem, hogy ahol az
Úr nevében összefogva közösen akarunk
tenni, ott áldás kíséri az erőfeszítéseket.
Így történt ez ezzel az alkalommal kapcso-
latban is.



Bár a titoktartás, mely mindenkire nézve
szigorúan kötelező előírás volt, valahol lé-
ket kapott - Máté mosolyogva adta tud-
tunkra az esküvői szertartás után: „Bogival
nagyon igyekeztünk úgy tenni, mintha nem
tudnánk semmiről”. De nem is ez volt a
fontos! A lényeg a testvéri szeretet. Tehát
gyülekezeti kirándulás keretében augusztus
18-án Alsóságon énekeltünk.
Végül szeptember végén a Somogy-Zalai
Egyházmegye által szervezett presbiteri ta-
lálkozón végzendő szolgálatra kérte fel kó-
rusunkat Smidéliusz Zoltán esperes úr. 

Szeretettel emlékezünk azokra a kórustár-
sainkra, akik az élet diktálta okoknál fogva
elhagyni kényszerültek közösségünket, és
örülünk azoknak, akik csatlakoztak hoz-
zánk, és kitartóan, rendszeresen részt vesz-
nek a munkában, felekezeti hovatartozástól
függetlenül. A legutóbb újonnan belépő
Dubovay Marika, és a kisebb kihagyás
után visszatért Peti János! Mindemellett
őszinte szívvel mondok köszönetet kórus-
közösségünk minden tagjának, a folyama-
tos, áldozatos munkájukért, és kérem Isten
áldását életükre, családjukra!

Továbbra is hívjuk és várjuk az énekelni
szerető, és tudó testvéreket közösségünk-
be. 
Minden zenei szolgálatot úgy érdemes vé-
gezni, ha az valakinek örömöt jelent. A
gyülekezeti szolgálat különösen ilyen.
Ezért sokat jelent nekünk a gyülekezet ér-
deklődése.

Köszönet lelkészünknek Pongrácz Máté-
nak, aki jelentősen támogatja ezeket az al-
kalmakat és köszönet az érdeklődő gyüle-
kezeti tagoknak, presbitereknek!

Végezetül, de legfőképp Úrunknak, Iste-
nünknek adok hálát, az egész kórus nevé-
ben, hogy megengedte, lehetővé tette a
magvetést, a növekedést.  Adott és ad mind
a mai napig  erőt a munkánkhoz, és megad-
ja a szolgálat örömét.

Vönöczky Gábor - kórusvezető
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Kórusunk Ünnepi alkalmai:Kórusunk Ünnepi alkalmai:

Október 26.Október 26. 17.30 17.30 
Reformációi kóruskoncert aReformációi kóruskoncert a

református templombanreformátus templomban

November 3.November 3. 100 éves a100 éves a
Szent Imre templom -   záróSzent Imre templom -   záró

Istentisztelet Istentisztelet 
(Szemerei János püspök)(Szemerei János püspök)

December 1.December 1. “Mélyben és“Mélyben és
reményben alapítvány”reményben alapítvány”
jótékonysági koncert azjótékonysági koncert az

evangélikus templombanevangélikus templomban

December 8.December 8. 8. ADVENTI8. ADVENTI
KONCERT AZ EVANGÉLIKUSKONCERT AZ EVANGÉLIKUS

TEMPLOMBANTEMPLOMBAN

2013. tavasz2013. tavasz 15 éves 15 éves 
Kaposvári Evangélikus KórusKaposvári Evangélikus Kórus

ünnepi koncertjeünnepi koncertje



8. Evangélikus Hírlevél  2012. október

Pati hittantábor 2012!Pati hittantábor 2012!
Családok a Bibliában témával rendezett
gyülekezetünk az idén hittantábort isko-
láskorú gyermekeknek. 

Kiselsősöktől egészen a gimnazista korosz-
tályig jöttek fiatalok Patra, hogy egy héten
keresztül Isten igéjét hallgathassák és róla
tanulhassanak. 
A tábor a szokott rend szerint zajlott. 8-kor
az ébresztés után reggeli torna, majd regge-
li volt. Reggeli után
éneklés, majd áhítat kö-
vetkezetett. Az éneklés-
be gitárszóval a hét fo-
lyamán szép lassan be-
kapcsolódtak a táborban
gitározni tanuló fiatalok
is. Jó volt látni, ahogy
egyre több és több gitár
került elő egy-egy ének
hallatán. Arató Lóránd
teológushallgató ismer-
tette meg fiataljainkat a
zene szeretetével.

Az áhítatokat gyülekezetünk lelkésze,
Pongrácz Máté valamint teológusai Győri
Boglárka, Karádi Adél, Réth Katalin, Sze-
merei Eszter és Hegedüs Gábor tartották
meghatározott tematika szerint.
A délelőtt további programja egy-egy bib-
liai történet feldolgozásán keresztül zajlott.
A gyermekek megismerkedhettek Ábra-
hám, Izsák, Jákób és József életével, csa-
ládjával. A hét mottója a következő igesza-
kasz volt: „Általad nyer áldást a föld min-

den nemzetsége!”

Az ebédet gyülekezetünk két hűséges tagja,
Szolnoki Jánosné és Szöllösi Béláné készí-
tette. A kitartó egész hetes munkájukért na-
gyon hálásak vagyunk.
A délutánok folyamán része lehetett a gyer-
mekeknek íjászkodásban, birkózásban,
számháborúban, kirándulásban, fürdésben
Zalakaroson és sorolhatnánk tovább a sok

izgalmas programot. 

Kiemelkedő volt talán
mind közül a vasárnap,
amikor táborunk lakói
közösen vettek részt a
pati evangélikus temp-
lomban az ottani gyüle-
kezettel egy Istentiszte-
leten. Az igét Deme
Dávid helyi lelkész hir-
dette, a kaposvári fiata-
lok pedig két ifjúsági
énekkel köszönték meg
a házigazdáinknak a

vendéglátást. Végül minden nap vacsorával
és esti áhítattal zárult. Ezek az alkalmak
minden esetben a helyi templomban történ-
tek. 

A közel 40 gyermek, aki Kaposvárról és
Balatonboglárról sereglett össze jó helyen
volt egy hétig. Bizonyítja mindezt az a szi-
várvány, amit hiszem az Úr Isten helyezett
a tábor záró napján az égre jelezve, szövet-
sége a mi közösségünkkel is élő és ható!

P.M.
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Mi is az a Szélrózsa? Tehetjük fel a kér-
dést a cím olvasásakor. A Szélrózsa egy
hét, amikor találkoznak evangélikus fia-
talok Isten igéje körül!

Több mint kétezer evangélikus fiatal volt
idén együtt a 9. alkalommal megrendezésre
kerülő Szélrózsa
Országos Evangé-
likus Ifjúsági talál-
kozón Fonyódlige-
ten! Az idei év kü-
lönlegessége, hogy
a tábor történeté-
ben először a So-
mogy-Zalai Egy-
házmegye adott
otthon a fiatalok-
nak.

Egyházmegyénk
egy sátorral és ren-
geteg közösségi
programmal ké-
szült, a többi sátor
mellett erre az alkalomra. A Somogy-Zalai
sátorban sok kaposvári fiatal is önkéntes
munkát vállalt! 

Gyülekezetünk ifjúsága a júliusi találkozó-
ra két produkcióval is készült. A kaposvári
ifjúság, a KEFIR egy színdarabot mutatott
be, amit hónapok óta próbált az ifjúsági al-
kalmakon. A színdarab, mely Jézus passió-
történetéről szólt modern formában, hatal-
mas sikert aratott.
A nagysikerű előadás mellett a Lélekvár

zenekar (gyülekezetünk zenekara) is fellé-
pett a találkozón. A kisszínpadi koncertje
mellett, este a Somogy-Zalai sátorban is
zenéltek a fiatalokkal megtelt sátorban.
Gyülekezetünkből a találkozón közel 25
gyermek és felnőtt vett részt. Az ő ellátá-
sukról Märcz Mónika és Schweigert And-

rea gondoskodott. Köszönjük nekik segít-
ségüket! Ebédjeik sikerét mutatja, hogy
Szemerei János püspök úr is többször csat-
lakozott ebédelő közösségünkhöz!

Istentől megáldott pár nap alatt gyülekeze-
tünk ifjúsága még jobban összeforrott, így
bízhatunk benne, az idei tanévben is élő if-
júsági alkalmak lesznek templomunk kör-
nyezetében. P.M.

Kaposvári fiatalok a Szélrózsán!Kaposvári fiatalok a Szélrózsán!



Gyülekezetünk presbitériuma az idei
évben két fontos fejlesztésről dön-
tött. Régóta húzódó kérdés volt a
parókia és a gyülekezeti ház szenny-
vízelvezetésének hibás működése,
valamint ennek okán a templomkert
és a pincehelység felújítása.

Az idei évben, mivel a szennyvízrend-
szer teljesen meghibásodott és így a
gyülekezeti ház pincéjébe hatalmas
mennyiségű szennyvíz
került, presbitériumunk
döntött az egész rendszer
felújításáról.

Ennek első lépéseként
sajnos a hatalmas fákat
kellett kivágni az előker-
ben, hogy gyökereik ne
nyomják tovább a föld-
ben futó csöveket. Ezek
után a csövek kitisztítása
következet, ezzel
megszűnt a pince
vizesedése.

Mivel a gyülekezeti ház vasszerkezete
is az idők folyamán bizonyos mérték-
ben korrodálódott és az eddigi fa
tartóoszlopok - melyek az épületet biz-
tosították - a szennyvíz hatására kidől-
tek, mindezeket szintén fel kellett újí-
tani a nyár folyamán. Ezen munkálatok

megkezdése előtt a presbitérium dön-
tött arról is, hogy a lelkészi hivatal
alatti pincehelységből egy rak-
tárhelységet alakít ki.

Örömmel jelenthetem, hogy a nyár
végére, egyházmegyei támogatásból
elkészültek ezek a munkák a
gyülekezeti házban, így szeptemberben
megnyugtató körülmények között foly-
hat tovább gyülekezetünk élete!

Szeretném megköszönni minden fér-
fitestvéremnek a segítséget, akik tégla
és egyéb anyagok pincébe hordásában
segítettek, illetve akik szakmai
kérdésekben a döntéselőkészítéseket
segítették. Hatalmas mértékű
munkájuknak köszönhetően sokat
tudunk spórolni gyülekezetünknek!
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Elkészült a templomkert és a
pincefelújítás!



A nyár végén a teplom melletti kertünk
is kezdett szépülni. A fakivágások után
hatalmas munka volt a mindent el-
borító borostyán felszedése. Ezek után
a pincefelújításból megmaradt anyagok
felhasználása által egy olyan teret
alakítottunk ki a templomkertben, ahol
ifjúsági és beszélgető alkalmakat
tudunk megvalósítani, valamint a tem-
plomfelújításból megmaradt térkövek-
ből egy új utat hoztunk létre a
gyülekezeti ház közvetlen közelében. A
kertben is minden döntésünket az be-
folyásolta, hogy a gyülekezeti ház ned-
vesedése végleg megszűnjön.

A munkálatok utolsó fázisa a tem-
plomkert beültetése. Mivel forró és
száraz nyár volt idén, ezért ezt a

munkát csak október elején tudtuk
megvalósítani. Addig a tereprendezés
munkálatai folytak. Végül október első
hétvégéjén rengeteg féle és fajta
növény került beültetésre kertünkbe.
Célunk, hogy olyan szép park
alakuljon ki templomunk mellett,
amire ránézve a betérő azt láthatja,
hogy színes és nyitott helyre érkezett. 

A kertrendezés feladataiban szintén
rengeteg testvérünk vette ki a részét. A
hatalmas munka megmutatta, milyen
összetartó és jó közössége van
gyülekezetünknek. 
2012. október 7-én a Teremtés Ünnepi
Istentisztelet keretében hálát is adtunk
a segítőkért és az elkészült kertért!

P.M.
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Gyülekezetünk tavasszal - ahogy
előző hírlevelünkben már beszá-
moltunk - gyűjtésbe kezdett, hogy
az Európai Unió és a magyar állam
által támogatott Energetikai korsz-
erűsítésre kiírt pályázaton eséllyel
induljon. 

Két oknál fogva is félve vágtunk bele
a felvázolt útba. Első félelmünk az
volt, lesz-e vajon pénz arra, hogy
elkezdhessük a pályázatírás folya-
matát, a másik félelem az volt, vajon
belátható időn belül elindul-e a pá-
lyázat megvalósulásának lehetősége.

Első félelmünk egy hónappal azután,
hogy gyülekezetünk gyűjtést szervezett
el is múlt, hisz olyan nagymértékű volt
a testvérek adományozási kedve, hogy
ennek segítségével be tudtuk nyújtani
a megfelelő papírokat, el tudtuk indítani
a pályázatírás folyamatát. 
Gyülekezetünk közel két hónap alatt
550.000 Ft-ot gyűjtött össze, ami az
egész pályázat önrészének 1/3-a!
Köszönjük a testvérek segítségét. 

Második félelmünk azonban teljesen
még mindig nem szűnt meg. Noha
ősszel kiírták a pályázatot, de a ne-
hézkes elbírálás miatt az eredmény-
hirdetésre várni kell. 

Abban az esetben, amennyiben sik-
eres lesz pályázatunk, gyülekezetünk
szeretne minél előbb belekezdeni a

felújításba. Ennek része lesz az egész
fűtésrendszer korszerűsítése, nap-
kollektorok elhelyezése a parókia tete-
jén, valamint a gyülekezetiház
nyílászáróinak cseréje.

Amennyibe a pályázatunk sikertelen
lesz, akkor sem szeretnénk a gyűjtésre
szánt összeget más célra fordítani. Az
eddig gyűjtött pénzből a gyülekezeti
ház nyílászáróinak legalább egy részét
mindenképpen ki szeretnénk cserélni!
Éppen ezért továbbra is várjuk a
testvérek adományait és reméljük a
következő évben nagy munkálatok fog-
nak gyülekezeti házunkban zajlani.

De addig is tehetünk még valamit az
ügy érdekében. Imádkozzunk
közösségünkért és azért, hogy az Isten
sose feledkezzen meg rólunk! Küldje
és adja áldását, hogy főként lelkiek-
ben, de egyéb módon is gyarapodhas-
son a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközség.

Energetikai pályázat
gyűjtésének eredménye
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43 éves vagyok, két gyermekemmel
élek. A gyülekezettel először a házas-
ságom révén kerültem kapcsolatba,
majd ez a kötelék a gyerekeimen ke-
resztül egyre szoro-
sabb lett. Anyaként vé-
gigkísértem őket a hit-
tanórák, családi isten-
tiszteletek és konfirmá-
ciók alkalmain, közben
magam is sokat tanul-
tam és egyre erősebb
lett bennem az érzés,
hogy nekem itt van a
helyem. Ezért aztán
megkerestem lelké-
szünket, hogy felnőtt-
ként konfirmálva része
lehessek a gyülekezet-
nek. Nagyon szép ajándéka volt Isten-
nek, hogy a fiammal együtt konfirmál-
hattam idén májusban. 

Tanítóként diplomáztam, aztán pályát
kellett módosítanom, így kerültem a
számvitel és a könyvelés közelébe.
Már 8,5 éve egy uniós hivatalban pá-
lyázatokkal foglalkozom. A pénztárosi
tisztséget, nagy megtiszteltetésnek
éreztem és örömmel elfogadtam a fel-

kérést. Igyekszem megfelelni a meg-
szavazott bizalomnak.

A személyi változással együtt néhány
más változást is észrevehettek gyüle-

kezetünk tagjai. Az
istentiszteletek előtt
mindig valamelyik
gyülekezeti tag vár-
ja a szokott helyen
Önöket, hogy egy-
házfenntartói járu-
lékkal vagy ado-
mánnyal segíthes-
sük gyülekezetünk
életét, hogy szépül-
hessen a templo-
munk és környeze-
te. Eddigi hozzájá-

rulásaikat nagyon szépen köszönjük! 

A mai világhoz alkalmazkodva, az in-
formatika lehetőségeit kihasználva bá-
torítjuk Önöket, hogy aki csak teheti,
egyházfenntartói járulékát, adományát
bankszámlára utalással tegye meg, így
nem kell a postán csekkel sorban állni,
illetve az utalással érkezett összeg
gyorsabban a gyülekezet rendelkezé-
sére áll. Köszönjük! H.M.

Új pénztárosunk, Halász Marianna

Gyülekezetünk
számlaszáma:  

11743002-20014517

“Növekedés” Alapítvány
számlaszáma:  

11743002-20136796
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K e r e s ő k  Ó r á j a

Istennek hála, hatalmas érdeklődés mellett
indult útnak gyülekezetünk új programja, a
Keresők Órája kurzus. 
Az alkalom célja, hogy a felnőttek számára
is elérhetővé tegyük hitünk alapvető isme-
reteit.
A nyolc alkalomból álló kurzus idén az Új-
szövetséggel foglalkozik. 
A 25 résztvevő két csoportban tanulhat Jé-

zusról, Pál apostol életéről és munkásságá-
ról és az Újszövetség titkairól.
A kurzus végén mindenki oklevelet kap,
mely tanúsítja, hogy a résztvevő hittanok-
tatásban részesült. Ennek átadására a II.
Kaposvári Keresők Istentiszteletén kerül
sor. Aki az idei kurzusról lemaradt, de szí-
vesen jelentkezne egy következőre, ne ke-
seredjen el, mert terveink szerint tavasszal
az Ószövetség világával ismerkedhetnek
meg a régi/új keresők!

S e g í t s ü n k  e g y  c i p ő s d o b o z z a l !

A Keresők Órája zárása és a 
II. Keresők Istentisztelete

2012. december 15-én 
(szombat) 18 órától lesz 
gyülekezeti termünkben!

Karácsonyra készülve min-
den kisgyermek örülne an-
nak, ha ajándékkal lepnék
meg szülei, családtagjai. 
Fájó, hogy sok gyermek szá-
mára mindez álom. Környe-
zetnünkben is sok család
nem engedheti meg, hogy a
fa alá ajándék kerüljön.
Gyülekezetünk a “Mélyben
és reményben alapítvánnyal”
karöltve segíteni szeretne! 
Ezért cipősdoboz akciót hirdetünk novem-
ber 1-től, egy hónapon keresztül! 
Azt kérjük gyülekezetünk tagjaitól, töltse-
nek meg egy cipősdobozt édességgel, eset-
leg szép játékkal, könyvvel. (max. 3000 Ft

értékben)
Csomagolják be és hozzák
el lelkészi hivatalunkba,
vagy 2012. december 1-én
a “Mélyben ésreményben
alapítvány” jótékonysági
koncertjére, mely a temp-
lomunkban kerül megren-
dezésre.
Mi ezeket a dobozban lévő
ajándékokat az igazán sze-

gény családokhoz eljuttatjuk. Így örömet
tudunk szerezni  sok-sok háztartásba!

Akcióról további információ:
http://kaposvar.lutheran.hu
Érdeklődni lehet: kaposvar@lutheran.hu
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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 gon-
dolkodnak az egyház és a világ dolgai-

ról. 

Bibliaóra
Minden csütörtökön fél 10-től Bibliaóra

a gyülekezeti házban. Az év témája:
Példázatok a Bibliában.

Gyülekezeti hittan
Minden csütörtökön negyed 5-től vár-

juk az alsós tanulókat gyülekezeti 
hittanórára.

Előkonfirmációs óra
Minden pénteken negyed 5-re várjuk a

6., 7. osztályos gyerekeket előkonfirmá-
cióra.

KEFIR - IFI
Minden pénteken 5-re várjuk a fiatalo-

kat ifjúsági órára.

Lelkészi Hivatali rend:

Hétfő:  16:30-18:00
Szerda:  10:00-12:00
Csütörtök:    13:00-15:00

Természetesen fontos ügyekben
egyéb egyeztetett időpontban is

szívesen állunk a testvérek rendel-
kezésére!

Baba programok
Gyülekezetünk szerettel várja a

babákat és kisgyermekeket prog-
ramjainkra:

Baba-Mama Klub

november 2. - 15.00

november 23. - 15.00

december 14. - 15.00

Minden babát és mamát szerettel

várunk!

Gyermekfoglalkozás
Szeptemberről minden ISTEN-
TISZTELET alatt gyermekfog-
lalkozást tartunk a gyülekezeti

teremben.
Várunk mindenkit szerettel!



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
Március 31. Egyházmegyei hittanver-

seny és gyermeknap
2 csapatunk első helyen végzett.

Május 5-6. Gyülekezeti kirándulás
Sopronba kirándult gyülekezetünk.

Június 9. Családi nap
Sok-sok család részvételével kerékpároz-
tunk ki a Petörke völgybe, ahol családi

napot tartottunk!

Június 17. Tanévzáró Istentisztelet
Ünnepi alkalmunkon a Lélekvár együttes

zenélt.

Június 21-27. Pati hittantábor
40 gyermekkel rendezte meg gyülekeze-

tünk a hittantábort.

Július 18-22. Szélrózsa 
25 résztvevővel vettünk részt az országos

ifjúsági találkozón.

Augusztus 18. Esküvő
Gyülekezetünk lelkésze és menyasszo-

nya házasságot kötött. Gyülekezetünkből
többen elkísérték őket ezen a szép na-

pon!

Amire készülünk
Október 19-21. Ifjúsági hétvége

Idén is sor kerül az őszi ifjúsági hétvégé-
re Gyékényesen

Október 28. Lelkészválasztás
Gyülekezetünk lelkészt választ ezen a
napon! Igét Kőszeghyné Raczkó Zsu-

zsanna ecsenyi lelkész hirdeti

Október 31. Reformáció ünnep
10 órakor kezdődő ünnepi Istentisztelet-
re mindenkit szeretettel várunk a refor-

mátus templomba

November 24. Lelkésziktatás
A megválasztott lelkész iktatását Szeme-

rei János püspök végzi

December 1. Ádventi koszorú készítő
délután 

15 órától Várunk mindenk kicsit és 
nagyot ádventi koszorú készítésre

December 1. “Mélyben és reményben”
Jótékonysági koncert az evangélikus

templomban

December 8. 15 éves a Kaposvári
Evangélikus Énekkar

ADVENTI Koncert
A koncert ingyenes!

Megújult  honlapunk:

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

szerettel várjuk!

Gyülekezetünk megtalálható a 
FACEBOOKON IS! 

Jelöljenek minket ismerősnek!


