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Áhítat Luther Mártontól
Adja meg nektek dicsősége gazdagsága szerint, hogy hatalmasan 
megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. (Ef 3,16)

Ha a világ fiai bátrak és merészek, a
keresztyének is azok. Sőt a Szentlélek
által oly erősek, hogy bátran dacolnak
világgal, ördöggel, halállal s minden
bajjal. Igazi lelki erő ez. Mert a
„Lélek” szót nyugodtan bátorságnak
lehet értelmezni, amely dacos és vak-
merő. A lelki erő nem a csont és izom
ereje, hanem a szív bátorsága. Amint
hogy a gyengeség se más mint félénk,
gyáva bátorsághiány.

Ezért mondja Pál apostol: kívánom:
adjon néktek az Isten olyan hősi bá-
torságot, örvendező, erős Lelket, hogy
rettenthetetlenül szállhassatok szembe
nyomorúsággal, bűnnel, ördöggel,
halállal. 

Biztosak lévén, hogy néktek semmi
sem árthat, semmi sem hiányozhat. A
világ bátorsága csak addig tart, amíg
van mire támaszkodnia. A keresztyén
ember bátorsága azonban csak Istenre
hagyatkozik. Készlete, tőkéje sincs
más, csak az Isten. Ezzel dacol minden
gonosz ellen. Egészen más bátorság ez,
mint a világé.

Ámen

Reád bízzuk magunkat
Itt ez árnyék világban.

Könyörgünk, viseld gondunkat,
Hogy legyünk bátorságban.
Légy vezérünk oltalmazónk,

Tanítónk és vigasztalónk,
Te vagy áldott Jézusunk, 
Üdvözítő Krisztusunk!



Nemcsak az evangélikus egyház,
hanem a többi protestáns felekezet is
a Reformáció 500. évfordulójához
közeledve, egyre intenzívebben kezd
foglalkozni az ősökkel, a reformáció
sorsfordító eseményeivel. Az idei
évben a Keresők Órája kurzus is azt
a célt tűzte ki maga elé, hogy Luther
Márton személyével és munkásságá-
val foglalkozzon a hét alkalomból ál-
ló előadássorozaton. A sorozat má-
sodik alkalmának rövid össze-
foglalását olvashatjuk az alábbi
cikkben.

Talán a ma emberének már furcsa ezt
hallani, de Luther Márton - vele együtt
pedig az egész középkori világ - nem
ismerte a Bibliát. Hallottak róla,
tudták, hogy létezik, de mindennapi
olvasmányként, lelki táplálékként, csak
nagyon keveseknek adatott meg a
Szentírás tanulmányozása.

Luther maga is csak fiatal korának
végén találkozott először a Bibliával.
Egy nehéz, sok tekintetben embert
próbáló gyermekkor után, apja hatására
a jogi pálya felé orientálódott, majd
több megrázó élmény vezette őt az ige-
tanulmányozás útjára. Barátja hirtelen
halála, saját betegsége és egy vi-

harélmény hatására - mellette csapott
fába a villám - úgy döntött, hogy
kolostorba vonul és szerzetes lesz. Itt a
gondosan őrzött és védett Bibliát kinyi-
totta és elkezdte olvasni. Az olvasás
hatására megnyílt az értelme, hihetjük
Isten Szentlelke által. 

Megértette, hogy a Bibliában minden
megtalálható, ami a hívő keresztyén
élet számára fontos. Megértette, hogy a
Biblia mindent világosan megír az Is-
tenről, nincs szükség a hagyomány,
vagy más egyházi szokás követésére.
Megértette, ha Isten közelébe akar
kerülni, akkor nem az önsanyargatás és
a szüntelen aszkézis az út, hanem Isten
igéjének szüntelen olvasása és hall-
gatása. 
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Luther és a BibliaLuther és a Biblia
- A Keresők Órája kurzuson elhangzott előadás alapján- - A Keresők Órája kurzuson elhangzott előadás alapján- 
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János evangéliuma valamint Pál és
Péter levelei különösen is mély hatást
gyakoroltak életére. Pál apostol róma-
iakhoz írott levelének tanulmányozása
közben az alábbi mondatokra figyelt
fel: „Mert nem szégyellem az
evangéliumot, hiszen Isten ereje az,
amellyel minden hívőt üdvözít… mert
Isten a maga
igazságát nyilatkoz-
tatja ki benne hitből
hitbe, ahogyan meg
van írva: Az igaz em-
ber pedig hitből fog
élni.” 
Luthert mélyen érin-
tették ezek a monda-
tok. Kora egyháza
egy szót sem ejtett a
hitről.Lépten nyomon
azt hallotta mit kell
cselekedni, hogy üd-
vözüljön, de senki
nem mesélt neki ar-
ról, kiben kell hinni ahhoz, hogy az
örök élet az ember részévé váljon.
A római levél elolvasásáról később így
vallott: „Úgy éreztem, hogy teljesen
újjászülettem, és a feltárult kapukon át
magába a Paradicsomba léptem be.
Ettől kezdve az egész Szentírást más
szemmel néztem.”

Megváltoztatta életét a Szentírás
olvasása és rádöbbent arra, milyen

távol van Isten akaratától kora egy-
háza. 
Megértette a Biblia olvasása által,
hogy az ereklyék tisztelete babonás
szokás, a pápa és más személyek,
szentek tisztelete mélyen ellent mond
Isten akaratának. Rádöbbent arra, hogy
a kor szokása, a búcsúcédulák

árusítása, amely
pénzért bűnbocsá-
natot és üdvösséget
ígért szemen
szedett hazugság. 

Mivel tudta, hogy
felismerései a Bib-
lia alapján álltak,
bátran szembeszállt
a kor egyházával és
kijelentette, Isten a
kegyelmét nem
pénzért, nem cse-
lekedetekért adja,
hanem ingyen
kegyelemből, azért

mert tudja jól, hogy az ember önszán-
tából képtelen lenne Isten ismeretére
eljutni. 
Örömmel hirdette élete minden
napján,hogy nem kell más tekintély
csak Jézus, mert ő a Krisztus, aki azért
halt meg a kereszten, azért szenvedett
a Golgotán, hogy megelőző szeretetév-
el nekünk bűnösöknek életet és üd-
vösséget szerezzen.



Ezt az örömhírt így foglalja össze a
Biblia: „Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
őbenne el ne vesszen, hanem örök élete
legyen!” Luther erről az örömhírről
beszélt szüntelen.

Amikor közeledve a Reformáció 500.
évfordulójához érdemes önmagunkat
és hitünket is mérlegre tenni és
megkérdezni magunktól, vajon mi hol
tartunk az Isten keresés útján? Hol tar-
tunk az ige tanulmányozása útján? Va-
jon fontos-e még számunkra az
evangélikusságunk, a Szentírás, az ige-
hirdetés, Isten szava. Vajon őrizzük-e
még szüleink, nagyszüleink kincseit,
hitét?
Milyen jó, hogy a XXI. században már
kézbe vehető az Írás! Ha nincs saját
Bibliánk vásároljunk magunknak és
legyen napi olvasmányává Isten
nekünk adott drága szent igéje.
Mert az ige nevel, erősít, bátorít, jobbá
tesz és ami talán a legfontosabb Isten
elé vezet minket, az elé az Istené, aki
ingyenessé tette Fia által a vele való
találkozás lehetőségét és az üdvösség
ajándékát.

P.M.
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(Elhangzott a Kaposvári Evangélikus
Templomban 2013. szeptember 14-én
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igét hirdet: Pongrácz Máté lelkész
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2013. augusztus 10-én szombaton, a
kaposvári evangélikus templomban
került sor Pongráczné Győri Boglár-
ka ordinációjára. Boglárkát hat év
egyetemi tanulmány után avatták
lelkészé. 
Zsúfolásig megtelt templom fogadta az
evangélikusok himnuszára bevonuló
lelkészek sorát, melyek közül többen
érkeztek a Somogy – Zalai Egyházme-
gyéből valamint még számos helyről,
és természetesen több barátja is elfo-
gadta a meghívást, hogy ezen az alkal-
mon együtt ünnepeljen Boglárkával. A
helyi gyülekezet tagjai mellett pedig
együtt ünnepeltek a testvéregyházak
képviselői, valamint tabi, alsósági és
sok-sok dunántúli közösségből érkező
evangélikusok. 
Pongráczné Győri Boglárka a 139.
Zsoltárt választotta ordinációs igeként:
„Uram te megvizsgálsz és ismersz en-
gem. Szemmel tartod járásomat és pi-
henésemet, gondod van minden utam-
ra. Csodálatos nekem ez a tudás, igen
magas, nem tudom felfogni.”
Szemerei János püspök igehirdetésé-
ben Boglárka életének négy alapvető
állomására hívta fel a hallgatóság fi-
gyelmét. A hitbeli meggyökerezés
helyszínére Alsóságra, a szülőfalura,

ahol a kemenesaljai evangélikusság
erős és kitartó hűsége egy életre szóló
alapot jelenthet a lelkészi pályán. A
hitbeli növekedés helyszínére a Sopro-
ni Evangélikus Líceumra, valamint az
Evangélikus Hittudományi Egyetemre,
ahol az Istenhez tartozás és az elhíva-
tás mélyülhetett az új lelkészben. Vé-
gül pedig Kaposvár városára ahol
Pongráczné Győri Boglárka megkezdi
lelkészi szolgálatát augusztustól. A
prédikációban Szemerei János kérte az
új lelkészt - mint egyfajta utódját Ka-
posváron - szolgáljon szeretettel és
Krisztusra figyelve a somogyi megye-
székhelyen. A liturgiában Dr. Szabó
Lajos, az Evangélikus Hittudományi
Egyetem rektora, illetve a helyi gyüle-
kezet lelkésze Pongrácz Máté segédke-
zett. Az istentisztelet ünnepélyességét
a gyülekezet énekkarának, valamint
zenekarának szolgálata emelte. Az úr-
vacsorai közösség után az új lelkész
imádsága zárta az Istentiszteletet, majd
köszöntésekre került sor. Az elhangzott
személyes köszöntések mind arról tet-
tek tanúbizonyságot, hogy Pongráczné
Győri Boglárka mosolygós, kedves
személyige Istentől kapott talentum,
amely áldás és ajándék a szerető Isten-
től.



A sok tekintetben megható és bensősé-
ges ünnepet végül szeretetvendégség
követett, ahol kötetlen beszélgetésre,
találkozásra, valamint az új lelkész to-
vábbi köszöntésére kerülhetett sor.

P.M.

Mindezek után Boglárkát kérdezem:
hogyan éli meg azt, hogy közel két hó-
napja a kaposvári gyülekezet beosztott
lelkésze:
Az avatásomat követő vasárnapon a
mérföldkövekről szóltam, azokról az
állomásokról, amelyeket kitűzünk ma-
gunk elé és majd ha azt elértük, akkor
újabb és újabbakat tűzünk ki. A teoló-
giai tanulmányaim során számos olyan
cél volt előttem, amit tudtam, hogy el
kell érnem ahhoz, hogy lelkésznő le-

hessek. Ilyen volt például a nyelvvizs-
ga kérdése, amit eléggé a vége felé
hagytam, ám összességében minden ki-
tűzött célt sikerrel tudtam teljesíteni.
Amikor eljött augusztus 10-e, az én
életem egyik legnagyobb mérföldköve,

akkor úgy gondoltam csakis Istennek
adhatok hálát, mindenért, amit eddig
elértem. De egy újabb célt is kitűztem
magam elé! Nekem most az a célom,
hogy egy olyan lelkésznő legyek, aki
az Isten ügyét hirdeti. Őszintén és alá-
zattal fordul felé. És ahogy a lelkészi
eskümben is szerepelt, odaadó hűség-
gel végezzem szolgálatomat az Isten
dicsőségére és embertársaim üdvössé-
gére. Bízom benne, hogy ez sikerülni
fog.
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Kórusunk a Művészetek Völgyében!
A Kaposvári Evangélikus Kórus
2013. július 27-án szombaton lépett
fel a kapolcsi evangélikus templom-
ban a Művészetek Völgye nyári fesz-
tivál keretein belül. 
Bár a nyár javában telt és sokan nyara-
lásukat szakították meg a próbák miatt,
ennek ellenére mindig kellemesen és jó
hangulatban telt a felkészülés, hiszen
megtisztelőnek tar-
tották a meghívást az
énekkar tagjai.
A nagyon meleg elle-
nére a kórustagok
nem kis izgalommal
várták a késő dél-
utánt, amikor is majd
egy órás műsort hall-
gathatott meg a zene-
szerető közönség. 
A változatos műsort
így ilyen szerkesztés-
ben először adta elő
kórusunk.  „Örökké nyitva! Jézus élete
az egyházzenében” – ezt a címet visel-
te a műsor. 
Johann Sebastian Bach, Charles Gou-
no, Szokolay Sándor csak pár név,
akiknek kórusművei elhangzottak.
Ezek között Weöres Sándor, Túrmezei
Erzsébet versek szólaltak meg, vala-
mint gyülekezetünk lelkészének, Pong-

rácz Máténak meditációsorozata volt
hallható, amely arra vezette a hallgató-
ságot, hogy Jézus hogyan lépi át szí-
vünk gyakran zárt ajtaját. 
A műsort követő taps és gratulációk
alapján nem volt felesleges a sok pró-
ba, a nagy erőfeszítés. A kórus ezt a
műsort az Ars Sarca nyitányaként, a
Nyitott templom éjszakája rendezvény

alkalmából már Kaposváron is előadta
szeptember elején. Istennek hála, itt is
nagy sikert aratott az előadás. Köszön-
jük a kórus vezetőjének, Vönczky Gá-
bornak a szervezésben és felkészítében
vállalt kiemelkedő szerepét. Adja Isten,
hogy még sok helyen tudja a kórus elő-
adni ezt a nem mindennapi előadást.

P.M. és Gy.B.
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E l k é p e s z t ő ,  e m l é k e z e t e s ,  
k ö z ö s s é g f o r m á l ó …

- Rekordszámú résztvevővel, több mint 50 fővel zajlott idén a Pati Hittantábor - 
Ezek a szavak jutnak eszembe még
ennyi hónap távlatában is akkor,
amikor a nyári pati hittantáborra
gondolok. 
"Jézus csodái" címmel került
megrendezésre idén nyáron a
gyülekezet hittantábora. Óvodás
gyermekektől egészen a gim-
nazista korosztályig jöttek fiat-
alok Patra, hogy egy héten
keresztül Isten igéjét hallgathas-
sák és róla tanulhassanak. A sz-
ervezőkkel együtt több mint 50
fiatal volt jelen a táborban. 
A délutánok folyamán része
lehetett a gyermekeknek
íjászkodásban, birkózásban,
számháborúban, kirándulásban,
batikolásban, strandolásban Za-
lakaroson és sorolhatnánk
tovább a sok izgalmas pro-
gramot.
Kiemelkedő volt az egész hetet
végigtekintve az a vasárnap délutáni al-
kalom, amikor táborunk lakói közösen
vettek részt a pati evangélikus tem-
plomban az ottani gyülekezettel egy is-
tentiszteleten, amely egyben a hét záró
alkalma is volt. Fiataljaink még
énekkel is megköszönték az egész heti
táborozás lehetőségét a helyi

gyülekezeti tagoknak. Jó volt látni,
hogy a szülőkkel, gyermekekkel és a
helyi gyülekezeti tagokkal zsúfolásig
megtelt a templom.

A célunk, miszerint egy közösségfor-
máló, önfeledt tábort szervezzünk,
véleményem szerint sikerült.
Reménységünk szerint jövő nyáron
ugyanezen a helyen, közel ugyanennyi
gyermekkel kezdhetjük a nyarat.  

Gy.B.
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Több mint 17.000.000 Ft 
fejlesztésre!

Külső szemlélő felteheti a kérdést,
mire lett költve ez a rengeteg pénz
gyülekezeti házunkban és honnan
sikerült ezt az összeget előteremteni? 
Elsőként a honnanra
szeretnék választ ad-
ni: 2012 tavaszán,
talán emlékeznek a
testvérek gyűjtést sz-
erveztünk, hogy pá-
lyázni tudjunk arra a
KEOP-os pályázatra,
amely az energetikai
korszerűsítést tűzte
ki céljául.
Gyülekezetünk bead-
ta a “Komplex
épületenergetikai korszerűsítés és
napenergia hasznosítása a Kaposvári
Evangélikus Egyházközség Lelkészi Hi-
vatala és Gyülekezeti terem
épületében” című pályázatát. Hosszú
hónapok előkészítő munkája után,
végül idén nyáron megnyertük az Eu-
rópai Unió és a magyar állam által tá-
mogatott pályázatot. A 15.050.389 Ft
60%-át biztosítja az Európai Unió,
közel 20%-át a Magyarországi Evangé-
likus Egyház. Ennek a pályázatnak a
keretén belül 10 napelem és 2 nap-
kollektor került a parókia tetejére a

nyár folyamán, előbbi az épületek
áramtermelését végzi, utóbbi a
melegvíz termelést. Ezek mellett teljes
fűtésrendszer csere történt szeptember-

ben. A régi, rossz hatékonysággal
működő kazánokat új kazán váltotta
fel, valamint a régi radiátorok és
csővezetékek helyére is újjak kerültek.
Az új berendezések a kor legmod-
ernebb eszközei, így bízhatunk benne,
hogy a hatékonyságuk messze meghal-
adja az eddigi rendszerét. A
gyülekezeti ház födémszigetelése szin-
tén megtörtént. Utolsó feladatként
pedig október közepén új nyílászárók
érkeznek a gyülekezeti házra és a
parókiára, valamint az ajtók cseréjére
is sor kerül. 



E mellett a pályázat mellett egy-
házmegyei pályázatot is nyert
gyülekezetünk. Ennek segítségév-
el közel 2.000.000 Ft értékben a
gyülekezeti ház belső struktúrája
kis mértékben átalakult. A régi
WC teljes felújításon esett át,
valamint egy új mellékhelység is
kialakításra került a parókia régi
kamrájából. A WC előtti folyosó
járólapozása is megtörtént. Talán
leglátványosabb beruházásként a
lelkészi hivatal egy új helységet
kapott, valamint a parketta
felújítása is megtörtént. A
gyülekezeti ház és a parókia kony-
hája is megújult, valamint egy új kam-
rát kapott a lelkészlakás. 

A gyülekezet összefogásából önkéntes
munkával a gyülekezeti terem
lefestésre került. Itt külön meg kell
köszönnöm a gyülekezeti tagok,
valamint a Szöllősi család és a
Kaméleon festékbolt támogatását és

segítségét! Külön köszönjük gond-
nokunk, Zsiborás Gábor áldozatos
munkáját a felújítás során. 
Terveink szerint a nyílászárók cseréje
után új függönyök kerülnek a
gyülekezeti terembe és ezzel válik vég-
legessé a felújítás.
A testvérek az elmúlt két évben közel
1.000.000-tal járultak hozzá a felújítási
munkákhoz. Köszönjük segítségüket.
Isten áldja gyülekezeti házunkat és
legfőképpen az ott folyó munkát!    P.M.
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A felújítási munkákról képek és beszá-
molók megtalálhatók honlapunkon:

http://kaposvar.lutheran.hu
Gyülekezetünk is  megtalálható a 
F A C E B O O K O N !  
Jelöljenek minket ismerősnek!
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Nehéz évek vannak mögöttünk. Mind
egyéni, mind gyülekezeti összefüg-
géseket tekintve megállja helyét ez a
kijelentés. Nehéz évek, amelyek bi-
zony anyagi határainkat is feszegették
olykor. Talán nem közlök új informá-
ciót, ha azt mondom gyülekezetünk
számára sem volt könnyű a válság
utáni évek beszűkülő anyagi
lehetősége. A presbitériumunk éppen
ezért döntött arról, hogy nem enged a
zsugorodásra ösztönző hatásoknak,
hanem előre menekül fejlesztéssel, pá-
lyázati források jobb kihasználásával. 
Gyülekezetünk az elmúlt években több
millió forint pályázati pénzt tudott
megmozgatni, hogy ingatlanjaink
szépüljenek, a gyülekezeti ren-
dezvények száma és minősége pedig
bővüljön. 
Természetesen mindezek mellett fontos
a testvérek anyagi támogatása is. Min-
den fejlesztés mögött ott vannak azok a
testvéreink is, akik céladományukkal,
illetve egyházfenntartási hozzájárulá-
sukkal támogatták és támogatják
gyülekezetünket. 
Sajnos azonban továbbra is csak egy
szűk réteg vállalja gyülekezetünk fen-
ntartásának oroszlánrészét. A Ka-
posváron és környékén élő 1500
evangélikusnak csupán csak egyne-
gyede vállalja a gyülekezet fenntartásá-
nak terheit.

Kérem tehát a testvéreket, bátorítsák
szűkebb és tágabb családjuk tagjait, ne
feledkezzenek meg evangélikus
gyülekezetünkről! A talán már
megszokott összegű egyházfenntartási
járulékukat, ha tehetik vizsgálják felül,
ha pedig eddig nem segítették
közösségünket, legalább egy csekély
összeggel, de járuljanak hozzá
gyülekezetünk fenntartásához. 
Sajnos évek óta stagnál az egyházfen-
ntartás összege. Jó lenne, ha el tudnánk
mozdulni a növekedés irányába nem
csak lelki, de anyagi téren is. Köszön-
jük továbbá, hogy sokan az egyházfen-
ntartás befizetésénél áttértek a
havonkénti rendszeres banki átutalásra. 

Különösen is köszönjük, hogy
Alapítványunkat idén többen támogat-
ták mint az előző évben. Az idei évben
duplájára nőt az alapítványunknak 1%-
ból befolyt összeg. A közel 500.000
forintból többek között fel tudjuk a
templomi orgonánk hangrendszerét újí-
tani és a fiataljaink táborozását is tá-
mogatni kívánjuk a továbbiakban is. 

P.M.

Pénzügyeinkről
- Válság évei után a növekedés felé? -  

Gyülekezetünk számlaszáma: 
11743002-20014517
Alapítványunk  számlaszáma: 
11743002-20136796
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Első… CD… LéleKvár… HURRÁ!
A címből már kiderült,
hogy az elmúlt hetekben
a hosszú várakozás után
megjelent a gyülekezet
zenekarának első CD-je! 

Bevallom őszintén, au-
gusztus 10-én a lelkész-
avatásom után odaléptek
hozzám a zenekar tagjai
egy CD-vel a kezükben.
Titkon reménykedtem ab-
ban, hogy a tokban az
lesz, amit már én magam
is nagyon vártam.
És igen! Valóban sikerült! 

A kezünkben tarthatjuk azt a 10 szám-
ból álló CD-t, amelyen egyszerre talá-
lunk pörgős, táncolós, de ugyanakkor
mély önvizsgálatra indító dalokat. 
A lelkészi iroda csendje, Iván türelme
és szakértelme, Szebenyi Ágnesnek és
férjének, Horváth Balázsnak, Szemerei
Gergőnek a sok munkája, amit belefek-
tettek abba, hogy ezek a saját feldolgo-
zású keresztyén énekek minél több em-
berhez eljussanak. 
A kezdeti siker, az elismerő szavak, va-
lamint a több eladott példány után a ze-
nekar tagjai hálásak és természetesen
nagyon lelkesek. Újabb és újabb éne-
keket dolgoznak fel, amiket szeretné-
nek megismertetni nemcsak a családi
istentiszteletre érkezőkkel, hanem
azokkal is, akik szívesen meghívnák

őket 1-1 előadásra!
Isten áldja meg őket és további munká-
jukhoz sok erőt és kitartást kívánunk a
zenekar valamennyi tagjának! Köszön-
jük, hogy gyülekezetünket erősítik!

Gy.B.

CCCC ssss aaaa llll áááá dddd iiii     
IIII ssss tttt eeee nnnn tttt iiii ssss zzzz tttt eeee llll eeee tttt !!!!
MMMMiiiinnnnddddeeeennnn    hhhhóóóónnnnaaaapppp    3333....    vvvvaaaassssáááárrrr----
nnnnaaaappppjjjjáááánnnn,,,,    úúúújjjj    iiiiddddőőőőppppoooonnnnttttbbbbaaaannnn    

1111 5555     óóóó rrrr aaaa kkkk oooo rrrr     
vvvváááárrrruuuunnnnkkkk    aaaa    ggggyyyyûûûûlllliiiitttteeeerrrreeeemmmmbbbbeeee!!!!    AAAAmmmmiiii
vvvváááállllttttoooozzzzaaaattttllllaaaannnn,,,,    hhhhooooggggyyyy    aaaa    zzzzeeeennnnéééérrrrőőőőllll    aaaa

LLLLéééélllleeeekkkkvvvváááárrrr    ggggoooonnnnddddoooosssskkkkooooddddiiiikkkk!!!!
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E g y  t e s t b e n !
-  L e l k i g y a k o r l a t  é s  k o n f e r e n c i a  B a l a t o n s z á r s z ó n  -

Segítsünk IDÉN is egy cipősdobozzal!
A tavalyi évben több mint 50 gyermek-
nek tudtunk örömöt szerezni a cipősdo-
bozokat megtöltő
ajándékokkal.
Gyülekezetünk a
“Mélyben és remény-
ben alapítvánnyal” kar-
öltve idén is segíteni
szeretne! Ezért cipős-
doboz akciót hirdetünk
november 1-től, egy
hónapon keresztül! Azt
kérjük gyülekezetünk
tagjaitól, töltsenek meg
egy cipősdobozt ismét édességgel, esetleg
szép játékkal, könyvvel. (max. 3000 Ft ér-
tékben)

Csomagolják be és hozzák el lelkészi hiva-
talunkba, vagy 2013. november 30-án 18

órára a “Mélyben ésre-
ményben alapítvány”
jótékonysági koncertjé-
re, mely a templomunk-
ban kerül megrendezés-
re.
Mi ezeket a dobozban
lévő ajándékokat az
igazán szegény csalá-
dokhoz eljuttatjuk. Így
örömet tudunk szerezni
sok-sok háztartásba!

Akcióról további információ:
http://kaposvar.lutheran.hu
Érdeklődni lehet: kaposvar@lutheran.hu

2013. november 15-17-ig konferenciát és
lelkigyakorlatot szervez gyülekezetünk
Balatonszárszón az Evangélikus Üdülő-
ben. 
Pénteken 17.30-kor indulnánk Kaposvárról
az evangélikus
templom elől. Va-
sárnap pedig Isten-
tisztelettel zárulna a
hétvége. Az együtt-
lét célja, hogy job-
ban megismerked-
hessenek a kaposvá-
ri evangélikusok
egymással. Szeretnénk a lelki töltődés mel-
lett beszélgetésekre, kirándulásra is sort ke-

ríteni. Várjuk családok jelentkezését is,
mert a konferencia alatt gyermekfoglalko-
zást biztosítunk.
Felnőttek számára a két éjszaka, teljes ellá-
tással (reggeli, ebéd, vacsora + szálláskölt-

ség és egyéb):

10.000 Ft
Családok számára to-
vábbi  kedvezményt
biztosítunk! Várjuk
jelentkezését szemé-
lyesen, vagy az aláb-

bi telefonszámon: 0620/8243500.
Várjuk jelentkezését!
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H í v o g a t ó !
Énekkar

Minden hétfőn 6-tól a gyülekezeti te-
remben énekkari próbát tartunk!

(VÁRJUK NAGY SZERETETTEL AZ
ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT IS!)

Film-klub
Két hetente szerdán 17.30-tól  kereszt-
yén tartalmú filmnézés és beszélgetésa

gyülekezeti teremben! 

Bibliaóra
Minden csütörtökön fél 10-től Biblia-

óraát tartunk. Az év témája: 
Csodák a Bibliában!

Gyülekezeti hittan
Minden csütörtökön negyed 5-től vár-

juk az alsós tanulókat a gyülekezeti hit-
tanórára! (gyülekezeti terem)

Konfirmációs oktatás
Minden pénteken 

16 órától előkonfirmációs óra, 
17 órától pedig konfirmációs óra!

KEFIR - IFI
Minden pénteken 17 órától várjuk a fia-

talokat ifjúsági órára!

Baba - Mama Klub
Két hetente kedden 9.30-tól várjuk az

anyukákat és babájukat!

Lelkészi Hivatali rend:
Hétfő (pénztár):  16:00-18:00
Kedd:  10:30-12:30
Csütörtök:      10:30-12:30

Természetesen fontos ügyekben
egyéb időpontban is szívesen ál-
lunk a testvérek rendelkezésére!

FFFF éééé rrrr ffff iiii kkkk öööö rrrr     
aaaa llll aaaa kkkk uuuu llll tttt

GGGGyyyyüüüülllleeeekkkkeeeezzzzeeeettttüüüünnnnkkkkbbbbeeeennnn!!!!

Minden hónap utolsó 
péntekén várjuk a férfi

testvéreket beszélgetésre!

Következő alkalmak:
2013. október 25.

2013. november 29.

18 órától!

TTTTeeeemmmmeeeettttőőőőiiii     IIII ssss tttt eeeennnntttt iiii sssszzzz tttt eeee llll eeee tttt
hhhh aaaa llll oooo tttt tttt aaaa iiii nnnn kkkk rrrr aaaa     
eeee mmmm llll éééé kkkk eeee zzzz vvvv eeee !!!!

2222000011113333....     nnnnoooovvvveeeemmmmbbbbeeeerrrr     3333....
11117777 .... 00000000

KKKK eeee llll eeee tttt iiii     tttt eeee mmmm eeee tttt őőőő

TTTTaaaa llll áááá llllkkkkoooozzzzáááássss     aaaa     bbbbeeee jjjj áááá rrrr aaaa tttt     eeee llllőőőő tttt tttt ....     

ÁÁÁÁhhhh íííí tttt aaaa tttt     eeee llllhhhhuuuunnnnyyyy tttt     llll eeee llll kkkkéééé sssszzzzüüüünnnnkkkk ,,,,
DDDD uuuu bbbb oooo vvvv aaaa yyyy     GGGG éééé zzzz aaaa     

bbbbáááácccc ssss iiii     ssss íííí rrrr jjjj áááánnnnáááá llll !!!!
EEEEmmmmllll éééé kkkkeeeezzzzééééssss     vvvviiii rrrr áááággggaaaa iiiinnnnaaaakkkk     

eeee llllhhhheeee llll yyyyeeeezzzzééééssss eeee!!!!

VVVV áááárrrruuuunnnnkkkk     mmmmiiii nnnnddddeeee nnnnkkkk iiii tttt !!!!



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; 20/ 7700237
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Talán kevesen tudják
gyülekezetünkben, hogy
nagy ünnepre készül kö-
zösségünk. 2016-ban, 3
év múlva ünnepli önálló-
sulásának és így megala-
kulásának 100. évfordu-
lóját a Kaposvári Evan-
gélikus Egyházközség. 
A csodaszép ünnepre
nagy tervekkel készült
gyülekezetünk. 2011-ben
a presbitérium elfogadott
egy fejlesztési tervet,
amelyben meghatározta, hogy az évfordulóra fel kell újítani a gyülekezeti házat,
fejleszteni kell az épületeinket, valamint kiadványokkal és egy ünnepi sorozattal
kell készülni a kerek születésnapra. 
Most, amikor álmaink nagy része megvalósult és gyülekezeti házunk évtizedekre
megnyugtató helyzetbe került a tavalyi és idei felújításoknak köszönhetően, akár
hátra is dőlhetnénk.
Kérdés persze, hogy lehet-e abban a világban, ahol az Isten ügye folyamatosan
csorbát szenved pihennie egy gyülekezeti közösségnek. Szívünk mélyén bizonyá-
ra érezzük a választ. Nem. A nagy múlt, az évszázados hagyomány kötelez mai
kaposvári evangélikusokat. Mindnyájunkat kötelez arra, hogy bátran előretekint-
sünk és terveket álmokat szövögessünk gyülekezetünk további fejlesztése és így
Isten ügyének előbbre vitele érdekében. Többször felmerült az igény az utóbbi
években, hogy legyen bölcsődéje, óvodája, intézménye gyülekezetünknek. Le-
gyen egy nagyobb gyülekezeti komplexum, ahol szélesebb körben el lehet érni a
fiatalokat, családokat. Ezek a tervek ma még álmok csupán. De hiszem, hogy
csak az a közösség tud erősödni, növekedni, akinek vannak álmai. Adja Isten,
hogy a 100 éves gyülekezetünk álmai valóra váljanak!

2013.október 10. - Pongrácz Máté (lelkész) 

2016 - Gyülekezetünk 100 éves!


