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SZEGLETKO’’’’
Karácsony esti imádság

vajon az a sok ember, aki ellepi me-
gint a város utcáit, vitt-e magával
innen  valamit, ami erõt ad, amit szé-
toszthat, amit továbbadhat? Vajon
nem zárultak-e be a templom ajtóval
a szívek is? Szállást találsz-e ben-
nünk? Otthonra találsz-e szíveink-
ben? Mert, mit ér a teli templom, 
a tiszta hangú ének, ha a szívekben
nem találsz otthonra?

Uram, ezért az elõttem járt nemze-
dékkel együtt könyörgök hozzád ma-
gamért, és mindazokért, akik ma itt
voltak: Csak egyet, egyet kérhetek.
Egy égi jóra várok: „Hogy a szívem-
ben végy helyet, Ó, Jézus, bárhol já-
rok. Tedd jászladdá a szívemet! Jer,
térj be, és betér veled Az öröm égi
fénye!” (EÉK 161)

B. Rohn Erzsébet

Uram, tele lesz ma a templom. Még 
a karzaton sem lesz üres hely. Egy
évben egyszer mindig így van. Este
hat óra elõtt ellepik az evangélikusok
a város utcáit. 

A sötét hidegben  jönnek, sietnek,
hogy újra éljék a karácsonyi történe-
tet, énekeljék a karácsonyi énekeket,
s a gyetyafényes templomban elme-
rüljenek a karácsonyi hangulatban.

Uram, köszönöm ezt az egyszeri
teli templomot, az ismerõs és isme-
retlen arcokat. A csillogó szemû
gyermekeket, és a ráncos öregeket.
Az egészségeseket, és a betegség ter-
he alatt roskadokat. 

De, Uram, mit érne a teli templom,
ha te nem lennél köztünk? Mit ér-
nének a mi sietõs lépteink, ha nem
sietnél te is felénk?  

Uram, mi sokszor megszo-
kásból, vagy csak a hangu-
latért megyünk hozzád.
Pedig, te ezt mondod: Jöj-
jetek énhozzám, mind-
nyájan, akik megfárad-
tatok, és én megnyugvást
adok néktek. Vegyétek
magatokra az én igámat,
és tanuljátok meg tõlem,
hogy szelíd vagyok és alá-
zatos szívû, és megnyug-
vást találtok lelketeknek.

Uram, szeretjük templo-
munk gyertyáit, meghit-
tebb, bensõségesebb tõlük
az ünnepünk. Fényük be-
ragyogja a sötét estében a
templomot. Szükségünk
van a gyertyák szívet me-
lengetõ, megnyugtató, vilá-
gosságot teremtõ fényére. Pedig te
ezt mondod: Én vagyok a világ vilá-
gossága, aki engem követ nem jár
sötétségben, hanem övé az élet vilá-
gossága.

Uram, bevallom, hogy szeretem ka-
rácsony este a kiürült templomot is.
Azt a néhány percet, amikor még
égnek a gyertyák, a hûséges sekres-
tyés készül már a másnapi istentisz-
teletre. Ilyenkor arra gondolok, hogy
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SZEGLETKO’’’’

A MÚLT SZÁZAD A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚIG
Gyülekezetünk történetébõl XI. 

Történészek vitatkoznak azon, hogy a múlt század törté-
nelem-e már? Lehet-e errõl a korról már objektív ítéletet
alkotni? Akármi is a véleményük: történelmi idõk voltak. 

Mostani írásunkkal elérkeztünk gyülekezetünk története
elmesélésében az elmúlt mintegy nyolc évtizedhez. Talán
van még, aki emlékezik arra, hogy nagyjából az 1930-as
éveknél álltunk meg, a torony és a Néptanoda építkezésé-
nél. Mi történt azóta? – Szoktam néha szavakkal játszani,
most hadd használjak egy szót a múlt századra a jelenig,
háromféle formában az utolsó két írásban. Ezt csak azért
hangsúlyozom, mert  a következõ számban is ez a szó fog
ismétlõdni különbözõ formában, negatív és pozitív érte-
lemben. 

Épülés. Ez lehetne az elsõ szakasz címe a múlt század
harmincas éveitõl a háborúkig, pontosabban a második
világháborúig. És itt most nemcsak a torony és iskolaépí-
tésére gondolok, s nemcsak házaink alakulására. Sokkal
inkább a gyülekezet belsõ épülésére. Mert ez talán az épü-
leteknél is fontosabb. Különös élmény ebbõl az idõbõl a
gyülekezet presbiteri és közgyûlésének jegyzõkönyveit
olvasni. Azt lehet érezni, hogy a kõszegi evangélikus gyü-
lekezet nemcsak külsõleg akart „megjelenni” a városban,
amint erre utaltam az újtemplom építésének tervével kap-
csolatban. 

Éppen a harmincas évektõl pezsdül a gyülekezet élete:
megszülettek a különbözõ gyülekezeti egyesületek. Az
elsõ ilyen volt nálunk is a Nõegylet. Célja karitatív volt: a
gyülekezetben és a társadalomban is a rászorulók segítése.
Ebbõl a szempontból feltétlenül emlékeznünk kell Gyu-
rátz Ferenc püspökünkre, akirõl olvashattuk már, hogy a
kõszegi Leánynevelõ Intézetet létrehozta. Mert az volt hit-
vallása: az asszonyok viszik tovább az evangélium ügyét
akkor, amikor gyermekeiket imádkozni tanítják, vagy
templomba mennek velük. Ahol megfordult, mindenütt
szorgalmazta a nõegyletek megalakulását. Ezt sok gyüle-
kezet püspöki látogatásának jegyzõkönyvében olvastam.
Sajnos nem tudtam „kibogozni”, hogy itt is hozzákötõdik-
e az egyesület születése, de nagyon valószínû. Magának a
Nõegyletnek nem találtam jegyzõkönyvét, de a lelkészi
jelentések mindig pozitív módon emlegették õket. Sokat
segítettek a templom „díszítésében”, rendszeres össze-
jöveteli alkalmaik voltak, elnökeik, és elnökségük. – Egy
másik ilyen szép „nyom” ebbõl az idõbõl a: Kõszegi
Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesület. Nagyon szép,

színes, keménybekötött naplójuk volt, címoldalán a ma-
gyar címerrel. S a tagok maguk írták bele neveiket. Jó volt
olvasni a magyar, német és szlovén eredetû neveket
együtt. S itt hadd emeljek ki egyetlen nevet, sokáig az ügy
hordozója volt Bráder Rezsõ, persze másokkal együtt.
Érdekes, hogy nemcsak ennek a körnek volt lelkes össze-
tartója, hanem egyik jegyzõkönyv tanúsága szerint a
gyülekezetben „adószedésre” is vállalkozott. Elkötelezett
tagja volt gyülekezetünknek. Õ is mutatott nekem még
képeket az ifjúsági életrõl, alkalmakról, rendezvényekrõl
(komoly darabokat is adtak elõ!), de levéltárunkban is van
egy doboz, amit érdemes lenne még emlékezõ gyülekezeti
tagunknak átnézni, és a képek mögé esetleg a még felis-
mert neveket, eseményeket odaírni. Akkor feltûnnének
emlékezésre és említésre méltó nevek a „névtelen” arcok
mellett, akik sokat tettek gyülekezetünk épüléséért. 

Gyülekezetünk mindig komolyan vette a gyermekekkel
foglalkozás, a tanítás ügyét is. Errõl szinte minden jegy-
zõkönyv tanúskodik, alig van olyan, amiben a tanítás, az
iskola ne lett volna téma.  Emelni kellett a tanerõk számát,
s nekik lakásról és fizetésrõl kellett gondoskodni. Egy
1946-os (tehát már a második világháború után vagyunk)
még mindig iskolafejlesztésrõl szólnak a jegyzõkönyvek.
Felmerült a kerületi Leánygimnázium, és a kõszegi hat-
osztályos evangélikus iskola egyesítésének gondolata is.
Ebben az esetben itt lett volna egy olyan iskola, ahol a
kisebb kortól egészen az érettségig gondoskodott volna
gyülekezet és a kerület a gyermekeink nevelésérõl. Aztán
téma lett ennek az iskolának Sopronba telepítése, de végül
is Kõszegen maradt. Késõbb a gyülekezet földjének egy
részét átadta az akkor már mezõgazdasági leányiskola
gyakorlatai céljára. S újra meg újra felmerült, fõként a
háborúsévek miatt, amikor tanítóinkat is behívták katonai
szolgálatra, hogy a tanítók, tanárok számát tartani, sõt nö-
velni kell. 

Ami pedig a gyülekezeten belüli gyermekmunkát illeti,
még a 19. századtól kezdõdõen megvannak a hitoktatási
naplók, minden órához beírva a téma és az ének is.
Ugyanilyen szépen vezették lelkész-elõdeink a konfirmá-
ciói naplót is, bár itt az évszámok beírása néha elmaradt.
S még1947-ben a presbitérium örömmel veszi, hogy a
gyülekezetben elindult a családi áhítatok alkalom-soroza-
ta és újraindult a vasárnap iskola. – Külön érdekes téma
lenne felkutatni azokat a diakonisszákat, akik gyülekeze-
tünkben szolgáltak, és akiknek lakást kellett teremteni. S
akkor még nem szóltam a Vallisch alapítványról, melyrõl
még 1946-ban is azt lehet olvasni egy presbiteri gyûlés
alkalmával, hogy megürült egy hely és egy újabb szegény
embert kell felvenni. Sajnos azt nem lehet tudni, hogy
akkor hány lakója volt az intézménynek. De bizonyára
kellettek hozzá alkalmazottak, gondozók is. – Ezek csak
jelzések arra nézve, hogy a kõszegi gyülekezet hogyan
épült, és azon belül a munkaágak is hogyan fejlõdtek az
akkori kornak megfelelõen. De jött egy másik korszak,
amirõl, a következõ írásban szeretnénk megemlékezni.

Keveházi László
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Karácsony estéjén mindenfelé fel-
hangzik egy melódia, amit mindenki
ismer. Sokan karácsony legjellegze-
tesebb ismertetõjegyének tartják. Van-
nak olyanok is, akik teológiai üzenete
miatt – „Krisztus elaltatása” (Szent
Fiú aludjál!) – nem igazán kedvelik.
Ettõl függetlenül is vitathatatlan,
hogy a Csendes éj szorosan hozzátar-
tozik az ünnep varázsához. A dallam
bejárta a világot. De hátterérõl, szüle-
tésének körülményeirõl is érdemes
tájékozódnunk, különösen is azért,
mert szerzõjének leszármazottjai itt
élnek Kõszegen. Tõlünk nem messze
az osztrák Alpok õsi falvában, Obern-
dorfban 1818-ban hangzott fel elõször
a Stille Nacht. A falu templomának
orgonája karácsony elõtt tönkre
ment. A fiatal katolikus segédlelkész,
Josef Mohr és barátja, a szomszédos
falu kántortanítója, Franz Xaver Gru-
ber nem estek kétségbe. Gitárt hoz-
tak, és ezzel a világi hangszerrel kí-
sérve hangzott fel egy addig ismeret-
len ének a templomban: Stille Nacht,
heilige Nacht. A szöveget a fiatal pap
írta, a dallamot a kántortanító kom-
ponálta. Mindezt azért tették, hogy a
karácsonyi éjféli misét szebbé tegyék.
A „szükségmegoldásként” keletkezett
ének máig karácsony szerves része.

Csendes éj – egy ének születésének háttere

Adja meg Neked a kegyelmes Isten,
hogy teljes szívvel hidd:

Õ egy gyermekben jött közel hozzád,
és te is mindig közel lehetsz hozzá
gyermek-lelkû egyszerûségben,
tiszta, szép örömökben,
szenvedések, próbák óráján,
az emberséges szeretetben.

Végtelen szeretetébõl
tekintsen rád a magas égbõl,
tekintsen rád emberek arcáról –
és ajándékozzon meg az Igazi Ünneppel.

Varga Gyöngyi 

Josef Mohr (1792–1848) Salzburg-
ban született. Apja katona volt, mus-
kétás, püspöki szolgálatban. Anyja
költõ. Gyermekkorában papi pályára
szánták. 1815-ben szentelték pappá a
Salzburgi dómban. Elõször káplán-
ként vándoréletet kezdett, lelkipász-
tori pályafutása és költõi tehetsége
Oberndorfba bontakozott ki.

Számos legenda fûzõdik a legszebb
karácsonyi éneknek tartott dal histó-
riájáról. Különbözõ szokások kap-
csolódnak hozzá. Gyülekezetünkben
gyertyák fényében harangjáték kíséri
karácsony estéjén az ismert éneket.

Domokos János
írása nyomán

ÁDVENTI KÉRÉS

Azt mondtam egy angyal-
nak, aki az év kapujánál
fogadott: 
– Adj nekem egy lámpást,
hogy biztos léptekkel
mehessek szembe a
bizonytalansággal. 
Õ így válaszolt: 
– Indulj csak a sötétbe,
és tedd kezed Isten
kezébe. Ez jobb, mint egy
lámpás, és biztosabb,
mint egy ismert út.

Ismeretlen szerzõ
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A tanulmányok mellett havonta egyszer igehirdetõi
szolgálatot is végeztem, amelyre az ökumenikus alapokon
szervezõdött Magyar Keresztyén Közösség kért fel. Nagy
örömömre a Mikkeli-i gyülekezettel is sikerült kapcsolat-
ba kerülnöm, Baranyay Csaba lelkész úr közremûködé-

sével. Két alkalommal sikerült lá-
togatást tennem Mikkeliben. Elsõ
alkalommal egy gyermekeknek
szervezett táborban is részt vehet-
tem, második látogatásom során pe-
dig Pekka Huokuna lelkész úr
felkérésére a magyar ökumenikus
imahét kapcsán elõadással is ké-
szültem. 

Hálás vagyok azért, hogy Kõ-
szegre kerültem hatodévesként,
ahol a lelkészi szolgálat ilyen széles
területével ismerkedhetek, és gyûj-
thetek gyakorlati tapasztalatokat.
Nagyon jó megtapasztalni és átélni
azt, hogy a kicsi gyermektõl az idõs
emberekig minden korosztály meg-

található a gyülekezetben, és élõ, összetartó és aktív
közösséget alkot. Köszönöm a gyülekezetnek azt a nyi-
tottságot és szeretetet, amellyel fogadtak itt Kõszegen és a
lehetõséget, hogy itt készülhetek a jövõbeni lelkészi szol-
gálatra. 

Papp Judit

Celldömölkön születtem 1984. november elsején, és egy
kemenesaljai kis faluban, Vönöckön éltem szüleimmel,
ahonnan 1994-ben Szombathelyre költöztünk. Édes-
anyám közgazdász végzettséggel rendelkezik, és jelenleg
magánvállalkozóként könyvelõirodát mûködtet. Édes-
apám ács és bútorasztalos, és egy
szombathelyi építõipari cég alkal-
mazásában dolgozik. Egy nálam két
évvel fiatalabb fiútestvérem van, aki
a veszprémi Pannon Egyetem mér-
nökinformatikai szakos hallgatója.  

Szombathelyre költözésünket kö-
vetõen, még pár évig szinte minden
hétvégét Vönöckön töltött a család,
így az ottani gyülekezethez tartoz-
tunk. A hitoktatásban már az álta-
lános iskola elsõ osztályától kezdve
részt vettem, kezdetben Vönöckön
majd Szombathelyen. Azonban
részben a családi, részben a gyü-
lekezeti kötõdés miatt Vönöckön
konfirmáltam 1996-ban, amelyre
Kovácsné Tóth Márta lelkésznõ és Kovács Imre lelkész
készített fel. Általános iskolai tanulmányaim után a sop-
roni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumba (Líce-
um) nyertem felvételt, és 2003-ban ott tettem érettségi
vizsgát. A Líceum szellemisége, a hittanórák, csendes-
napok, csendeshétvégék lelkülete sokat adott számomra,
és az ott töltött évek során érlelõdött, és erõsödött bennem
az elhatározás a lelkészi hivatás mellett. A középiskolai
tanulmányok után az Evangélikus Hittudományi Egyetem
teológus-lelkész szakára adtam be a felvételi jelentkezése-
met, ahol 2003-ban kezdtem meg tanulmányaimat. 

A Budapesten töltött egyetemi évek idején, szinte min-
den hétvégén hazautaztam, így sikerült a szombathelyi
gyülekezet életébe aktívan bekapcsolódnom és fõképpen
az ifjúsági és gyermekmunka terén próbáltam segíteni a
lelkészi munkát. Örülök annak, hogy alkalmam volt már
teológusként aktívan részt vállalni és bepillantani a gyüle-
kezetben folyó munkába, és a gyakorlatban is kamatoztat-
ni az elméletben elsajátított tudást. A kõszegi gyülekezet
lelkészeivel, Baranyay Csabával és Baranyayné Rohn Er-
zsébettel, illetve az ifjúság egy részével már ekkor kiala-
kult az ismerettség. Több olyan konfirmandus csendes-
hétvégén, illetve egyéb ifjúsági alkalmon vettünk részt
együtt, amelyek a kõszegi és a szombathelyi gyülekezetek
közös szervezésében zajlottak.

A 2008/2009-es tanév õszi és tavaszi szemeszterét Hel-
sinkiben töltöttem, a Finn és a Magyar Evangélikus Egy-
házak közötti ösztöndíjprogram keretében. A Helsinki
Egyetem Teológiai Fakultásán folytattam tanulmányokat
és ismerkedtem a Finn Evangélikus Egyház életével és 
az ott folyó lelkészi munkával. Fõ célkitûzésem volt az
ösztöndíjas év alatt, hogy a diploma dolgozatomat elké-
szítsem, gyakorlati teológiai tárgyakat hallgassak, és a lel-
készi gyülekezeti és iskolai munkával ismerkedjek. 

„Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet.” Ézs 42,6a

Papp Judit lelkészjelölt bemutatkozik  

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 százalékának  felajánlásával segítik 

egyházunkat, illetve a gyülekezetünkben és
szeretetotthonunkban folyó munkát!

Gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 
adószáma: 18886700–1–18

bankszámlaszáma: 11747051–20101495 

Megjelent és gyülekezeti 
iratterjesztésünkben 

700 Ft-os áron kapható a
2010. évi gyülekezeti

naptár!
Szeretettel ajánljuk 

Testvéreink figyelmébe! 
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2009. június 24-e. Gyülekezetünkben nem fogjuk elfelej-
teni egyhamar ezt a szerdai napot. Ez volt az a nap,
amikor a folyamatos esõzések következtében a hegyekbõl
lezúduló ár elöntötte az egész várost. A legnagyobb pusz-
títást pedig a mélyen fekvõ templomparkban, valamit
magában a mûemléktemplomban végezte az áradat.
Hiszen fél méteres iszap és sáros víz borította el a gyö-
nyörû templombelsõt. Három napon át folyt a kármentés,
a sár elhordása, a templom és a szõnyegek tisztítása,
melyben – a tûzoltókon kívül – kb. százan vettünk részt.
Jöttek segíteni gyülekezeti tagjainkkal együtt katolikus,
református és baptista testvérek is. 

Igen nagy öröm volt a nehézségek között megtapasztal-
ni, hogy milyen sokan mozdultak meg a városban és
országszerte is, hogy adományaikkal is segítsék a helyre-
állítási munkákat. Elsõk között kaptunk segítséget Ittzés
János püspök úrtól, aki éppen a következõ vasárnap szol-
gált gyülekezetünkben, valamint a finnországi Mikkeli
testvérgyülekezetünktõl. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi
helyi, megyei, országos, és határon túli adományt kaptunk
az elmúlt hónapokban az ólmódi kis közösségtõl kezdve
Ausztráliában élõ testvérünkig. Ha itt most csak annyit
jelzek, hogy a Biztosítótól kapott összeggel (6,9 millió)
együtt közel húszmillió forint gyült eddig össze, akkor ez
talán mutatja, hogy milyen komoly áldozatkészségrõl tet-
tek sokan tanúságot. 

Gyülekezeti lapunk hasábjain is szeretnék köszönetet
mondani minden gyülekezetünket segítõ testvérnek, aki
akár anyagi áldozathozatallal, akár kétkezi munkájával
segítette a helyreállítást, és mindazoknak akik ezután is
hordozni fogják templomunk ügyét! Nagyon sokan vé-
gezték a takarítás fáradtságos munkáját. A padok helyreál-
lításában külön is köszönetet kell mondanunk Szentesi
József gondnokunknak és az evangélikus asztalos csapat
többi tagjának, fõként Fekete Istvánnak, valamint Derdák
Vilmosnak, és Schwahofer Zoltánnak, és a fáradhatatlan
Scwahofer Gusztáv másodfelügyelõnknek, akik két hóna-
pon keresztül nap mint nap itt voltak a templomban, és
gondosan javították a padokat. Hála Istennek minden nap
akadtak segítõik is, akiknek kitartó és fáradhatatlan mun-
kájára volt szükség ahhoz, hogy novembertõl már ismét a
templomban tarthassuk istentiszteleteinket. Hálás köszö-
net ebben az önkéntes munkában részt vett csiszoló és fes-
tõbrigád minden tagjának! Csakúgy, mint a komoly fel-
ajánlást tett Gyarmati Mihálynénak, valamint Bánó Má-
tyásnak, akik a templom helyreállításának terveit, illetve 

a templompark kertterveit készítették el önkéntes felaján-
lásból, és szakértelmükkel segítik ezt a nagy munkát. 

Köszönet illeti a jótékonysági hangverseny szervezõit,
és az azon fellépõ neves mûvészeket is: Kováts Kolost és
a Magyar Állami Operaház mûvészeit, valamint az éppen
150 éve – evangélikus férfikarként – megalakult Concor-
dia Énekegyesület tagjait is, akik eljöttek, hogy templo-
munkért énekeljenek a Hotel Írottkõ aulájában. A koncer-
tet Ittzés János püspök úr nyitotta meg, aki mint egykori
kõszegi lelkész ismét bizonyította, hogy mennyire szívén
viseli templomunk ügyét..

Most ádventben  készült el a templom új hangosítása is.
Így modern tevhnikai eszközök segítik az evangélium
hallgatását, és ismét eljuthat az istentiszteleteink hang-
anyaga azokhoz a testvéreinkhez is, akik nem tudnak
eljönni alkalmainkra.

Terveink szerint Húsvétig az istentiszteleteket a temp-
lomban fogjuk tartani. Ezt követõen azonban ismét vissza
kell költöznünk a gyülekezeti terembe, hogy a templom
belsõ vakolása, festése is megtörténhessen.

A napokban kezdték meg a külsõ munkákat a Szárnyas
Kft. emberei, akiknek ez a negyedik nagyobb megbízásuk
gyülekezetünktõl. A gyülekezeti ház és parókia építése, 
a szeretetotthon, valamint a torony felújítása után most a
templom és a templomkert rendbetételén fáradoznak. 

Reménységünk szerint a nyár folyamán pedig az itt
említettekkel és sokakkal együtt adhatunk majd hálát a
megújult templomért és templomparkért Urunknak, aki
minden rosszat jóra tud fordítani. 

Baranyay Csaba

Ár és sár és annak következményei



ÉNEKKARUNK ERDÉLYBEN
2009. szeptember 17. és 22. között gyülekezeti kórusunk Erdély-
ben járt. Az énekkar – odafelé menet – Békéscsabán szolgált.
Erdélyben a Brassó melletti Tatrangon énekelt a kórus. Vasár-
nap pedig az apácai evangélikus templomban hangzott fel az
ének az istentiszteleti közösségben. Csodálatos volt megtapasz-
talni a békéscsabai, a tatrangi és az apácai testvérek vendég-
szeretetét. Reménységünk szerint jövõ évben vendégül láthat-
juk gyülekezetünkben az apácai énekkart.
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ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet 
(ünnepnapon és minden hónap elsõ 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Gyerek-istentisztelet (tanévben)
(A gyermek-istentiszteleteket az új
gyülekezeti teremben tartjuk.)

KEDD 15.00 Gyülekezeti hittanóra (felsõsök)
16.00 Gyülekezeti bibliaóra 

SZERDA 16.00 Konfirmációi elõkészítõ (idei évtõl
két éves a felkészülés)

18.00 Német nyelvû istentisztelet 
(a hónap elsõ szerdáján)

18.30 Kóruspróba
CSÜTÖRTÖK 10.00 Baba–mama kör (minden 2. héten)

15.00 Bibliai játszóház (minden 1. héten)
19.00 Fiatal felnõtt kör (minden 2. héten)

PÉNTEK 19.30 Ifjúsági óra

A 2009. esztendõ a kazuális 
szolgálatok tükrében

KERESZTELÉS
Gérnyi Karolina Eszter
Varga Nikolett
Pintér Balázs Detre
Tóth Dorina
Faludi Szilárd Milán
Polgár Patrik
Kökényesi Hanna Virág
Móricz Róza
Bodorkós Lili
Piskor Bertalan

ESKETÉS
Garami Sándor Péter és Daróczi Alexandra
Kalászi Máté és Krug Erika (ökumenikus) 
Kolarich Ernõ és Horváth Katalin (Bükön)
Kondora Csaba és Bögöti Renáta (Nemescsóban)

TEMETÉS
Nagy Károlyné Kiss Erzsébet (élt 70 évet), Mátyus Sán-
dor (élt 60 évet), Németh Jánosné Zrim Veronika (élt 85
évet), Rusznyák Károly (élt 78 évet), Halper Imre (élt 58
évet), Lõb József (élt 59 évet), Oláh Attila (élt 55 évet),
Derdák Vilmosné Tóth Éva (élt 64 évet), Szép Dezsõ
László (élt 82 évet), Haramia Mónika (élt 35 évet), Nagy
Ferencné Hochecker Erzsébet (élt 83 évet), Horváth Jó-
zsefné Gráf Mária (élt 81 évet), Czuczi Lászlóné Lackner
Hilda (élt 61 évet), Schreiner Róza (élt 72 évet), Kocsis
János (élt 65 évet), Németh László (élt 59 évet), Pillisz
Tamás (élt 58 évet), Kappel János (élt 72 évet), Faragó
György (élt 62 évet), Kappel Endre (élt 66 évet), Róth
László (élt 61 évet), Róth András (élt 65 évet), Zalán
Györgyné Rusznyák Valéria (élt 88 évet)

„Hála legyen Néked mindenért, hétköznapi ünnepért, 
társakért, csendekért, hála mindenkiért!” (Új ének 112)

100 ÉVE SZÜLETETT
SZTEHLO GÁBOR

A 2009-es esztendõt a Magyarországi Evangélikus
Egyház Sztehlo-évként hirdette meg. Szerte az országban,
gyülekezeteinkben több olyan programmal is találkozhat-
tunk az év során, amelyek Sztehlo Gábor sokoldalú szol-
gálatára emlékeztek. Sztehlo Gábor lelkész az elsõ ma-
gyarországi népfõiskola alapítója, a második világháború
idején üldözött zsidó gyermekek és felnõttek megmentõ-
je, a Gaudiopolis, az Öröm város megalapítója. 2009. no-
vember 3-án és 10-én, gyülekezeti programjaink során, a
lelkész életét, munkásságát megelevenítõ színdarab és
film megtekintése keretében mi is rá emlékeztünk a gyü-
lekezeti házunkban. A színdarabbal a Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola diákjai szolgáltak közöt-
tünk, majd D. Keveházi László lelkész úr, a Gaudiopolis
elsõ miniszterelnöke személyes élményeit is megosztva
tartott elõadást. Gyülekezetünkbõl négy hittanos gyermek
pedig részt vett és 2. helyezést ért el, a „Reményik napok”
keretében Szombathelyen szervezett vetélkedõn, ahol töb-
bek között Szthelo Gáborról megszerzett tudásukat is ka-
matoztathatták. 

Horváth-Ott Jónás Márk
Tóth Gergõ
Tóth Viktória
Szabadfi Bence
Pusztai Bianka
Scheer Félix Dominik
Bokor Bálint Boldizsár
Szendrõ Olivér
Gérnyi Zoé
Garami Emília
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pedig közös úrvacsorai istentiszteletet tartottunk a refor-
mátus templomban istentisztelet. Igét hirdetett: Baranyay
Csaba evangélikus lelkész.
• November 1-jén tartottuk az õszi hálaadó istentisztelet a
gyülekezeti teremben.
• November 3-án és 10-én megemlékeztünk a 100 éve
született Sztehlo Gáborról – a szombarthelyi Reményik
Sándor Általános Iskola diákjainak színdarabját, valamint
D. Keveházi László a Gaudiopolis elsõ miniszterelnö-
kének elõadást hallgatva, illetve a Sztehlo Gábor életérõl
szóló filmet levetítve a gyülekezeti teremben. 
• November 21-én ismét Kõszegen került megrendezésre
az idei Egyházmegyei Konfirmandus Nap. 
• November 29-én, Ádvent elsõ vasárnapján hagyomá-
nyos Ádvent esti istentiszteletet tartottunk, melyen kiosz-
tásra kerültek a gyülekezeti asszonykör által készített ád-
venti ágak.
• December 6-án, Ádvent második vasárnapján a Jurisics
téri ádventi koszorúnál gyülekezetünk szolgálatával gyúj-
tottuk meg a második ádventi gyertyát. 
• December 8-án Hegedûs Attila soproni lelkész tartott
elõadást a gyülekezeti teremben Karácsony az irodalom-
ban címmel. 
• December 12-én Tamás mise volt Szombathelyen, me-
lyen gyülekezetünk fiataljai is szolgáltak. 
• December 13-án, Ádvent harmadik vasárnapján gyüle-
kezeti kórusunk Kiszsidányban szolgált, este pedig ád-
venti ifis teaházi alkalmon vendégünk volt az Aspartam
együttes Soporonból. 
• December 16-án este Legszebb karácsonyi énekeink
címmel ádventi éneklõs alkalmat tartottunk templomunk-
ban Módos László, a bécsi operaház mûvészének közre-
mûködésével.
• December 20-án, Ádvent negyedik vasárnapján délután
tartottuk a gyermekek karácsonyi alkalmát templomunk-
ban. 

Elõttünk álló események

Gyülekezeti események 
2009. második felében

• Június 1-jén volt a Határátlépõ Fesztivál Kõszegen, a Ju-
risics-várban. A nap témája: Isten kezében vagyunk. 
• Június 6-án volt a konfirmációi vizsga, 7-én pedig a kon-
firmáció ünnepe gyülekezetünkben. 
• Június 9-én tartottuk a tanévzáró istentiszteletet templo-
munkban. 
• Június 16. és 20. között volt a kõszegi Hittanhét. 
• Június 20-án nagy esõben sokak részvételével zajlott a
gyülekezeti juniális a Steier-házaknál. 
• Június 24-én fél méteres víz árasztotta el templomun-
kat...
• Június 25. és 28. között tartottuk a gyülekezeti családos
tábort Gyenesdiáson a Baba-mama kör és a Fiatal felnõtt
kör szervezésében. 
• Június 28. Ittzés János püspök szolgált Kõszegen és Kis-
zsidányban.
• Június 28-tól július 5-ig Országos Kézmûves Tábor volt
Kõszegen. 
• Június 30-a és július 7-e között egy hét fõs cserkészcso-
port volt vendégünk finnországi testvérgyülekezetünkbõl
Mikkelibõl. Július 1-jén, szerdán közös alkalmon vettek
részt ifjúságunk tagjaival a gyülekezeti házban. 
• Július 5-i vasárnap, a határnyitás 20. évfordulóján a né-
met, az osztrák és a magyar evangélikus egyház szerve-
zésében Sopronban tartottak istentiszteletet, melynek
liturgusa Baranyayné Rohn Erzsébet volt. Az istentisz-
teleten többen vettek részt gyülekezetünkbõl is.  
• Augusztus 2. és 8. között egy nemzetközi ifjúsági tábor
volt Kõszegen az Atlantic Bridge hollandiai székhelyû
ifjúsági szervezet szervezésében a Dr. Nagy László
Gyógypedagógiai Intézetben, melyen segítõként ifjúsá-
gunk tagjai is részt vettek.
• Szeptember 6-án tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet.
Ezen a vasárnapon mutatkozott be Papp Judit lelkész-
jelölt, aki a 2009/2010-es tanévben gyakorlati évét gyüle-
kezetünkben tölti. 
• Szeptember 17-tõl 22-ig került sor gyülekezeti kórusunk
erdélyi útjára. 
• Szeptember 25-én Taizei imaalkalom volt a református
templomban. 
• Október 1-jén tartottuk az elsõ Bibliai játszóházat gyü-
lekezetünkben. Minden hónap elsõ csütörtökén várjuk az
óvodásokat ás a kisiskolásokat ezentól erre az alkalomra. 
• Október 9-én Egyházkerületi Pedagógus Konferencia
volt Szombathelyen.
• Október 11-én vasárnap keresztelõi emlékeztetõ isten-
tisztelet volt a gyülekezeti teremben, melyre a tíz évvel
ezelõtt kereszteltek külön meghívót kaptak. 
• Október 12-én került sor a Kõszegi Bridgebuilders Club
alakuló alkalmára. Vendégeink voltak Naomi Verbruggen
és Nel Ottema Hollandiából és Bruce Kuhn az Egyesült
Államokból, hogy népszerûsítsék hídépítõ szolgálatukat. 
• Október 16–17-én Egyházmegyei ifjúsági találkozót tar-
tottunk Acsádon. 
• Október 18-án jótékonysági hangverseny volt a Hotel
Írottkõ halljában. A bevétel templomunk felújítását szol-
gálta. 
• Október 30-án a református templomban Veres János
református lelkész tartott elõadást A kálvinizmus gyakor-
lati következményei címmel, november 1-jén vasárnap

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2010. január 17. és 24. között

Az alkalmak 18 órakor kezdõdnek vasárnap és hétfõn, 
illetve szombaton és vasárnap a Jézus szíve plébániatemplom-

ban, keddtõl péntekig pedig az evangélikus templomban.

Január 22-én, pénteken ökumenikus ifjúsági istentiszteletet
tartunk a Jézus szíve plébániatemplomban.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT HÚSVÉT HAJNALÁN!
Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk Mindenkit
templomunkba április 4-én 5.30 órára. Az istentisztelet
után közös húsvéti reggeli lesz a gyülekezeti házban.

• Február 14-én, vasánap 15 órától FARSANGI CSALÁ-
DI DÉLUTÁN lesz a gyülkezeti házban.
• NÕK ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAPJA kõszegi
alkalmát 2010. március 7-én tartjuk. Mindenkit szeretet-
tel várunk közös alkalmainkra!
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Gyerekeknek

PÁROSÍTÓ! Két angyal ugyan-
úgy van öltözve és ugyanaz az

ajándék van a kezükben.
Megtalálod, melyik ez a kettõ?

KARÁCSONYI LABIRINTUS

KINEK AZ ÁRNYÉKA?
A karácsonyi történetben többször olvashatunk angyalról. 

A pásztoroknak angyal adta hírül az örömhírt!
Párosítsd össze az angyalokat az árnyképükkel!

Összeállította: Martonné Némethy Márta 

Segíts odatalálni 
a napkeleti bölcseknek Jézushoz!

A BETLEHEMI ÚT. Színezd ki a képet a számok alapján!
1 = rózsaszín, 2 = piros, 3 = barna, 4 = középkék, 

5 = világoskék, 6 = sötétkék, 7 = citromsárga, 8 = barna

KARÁCSONYFA
Fejtsd meg a rejtvényt! 
Ha elkészültél, a számozott négyzetekben lévõ betûket 
írd a karácsonyfa alatti számok fölé! Ha jól dolgoztál,
egyik szép karácsonyi énekünk kezdõsorát kapod.


