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SZEGLETKO’’’’
…hogy örömünk teljes legyen… 1Jn 1,4

Michelangelo úrvacsorai képére három hé -
ten keresztül fes tett egy kis hajócskát.
Egy szer aztán észrevette, hogy az embe rek
a háttérben lévő hajót figyelik. Erre – a ko -
ra  be li történet szerint – nagyon mérges lett,
és egy erőteljes vonással letörölte a hajót 
a vászonról, ezt mondva: „Csak Jézust sza -
bad megcsodálni!”

Valahogy így vagyunk mi is, mint a nagy
művész fest ményének csodálói. Ün nep
előtt, és  ünnep után is egyre többet gondo-
lunk a feladatokkal és problé mákkal terhelt
hétköznapokra. Az ünnep utáni megélén -
kü  lő vizeken egyre több „hajó” úszik körü -
löttünk, és köti le fi gyel  münket, tereli el
gondolata in kat: ár emelések, gazdasági bi -
zonytalanság, újabb félel mek betegségtől,
egyedül lét től, félelem a holnaptól. 

A figyelmünket elterelő, hi tün ket meg-
próbáló háttér események ellenére is pró -
bál junk meg most Jézusra nézni. Arra a Jé -
zusra, aki to vábbra is középen akar ma rad -
ni. Hiszen sohasem Ő tűnik el az ün nep
végével, hanem mi ve szítjük szem elől. Mi
figyelünk sokkal erő seb ben a háttérben
lévő dolgokra. Mi for dít juk el tekintetün-
ket másfelé.

Tudjuk, életünk nehézségeit, mindennapi
viharait nem lehet egy mozdulattal sem -
mivé tenni. Nem lehet úgy végezni a mun -
kát, elviselni bajokat, hogy annak súlyáról
elfeledkezünk. Magunkat csapnánk be, ha
úgy tennénk mintha nem len nének prob-
lémák, szomorú és nehéz pillanatok éle -
tünk ben. János apostol le ve le elején arra
biztat, hogy ha Jézusra figyelünk, ha Vele
indulunk, akkor megtartatunk a nehéz -
ségek között, sőt éle tünk viharaiban is erőt
kapunk Tőle. Ezért irányítja figyelmünket
Jézus Krisz tus felé, „hogy örömünk teljes
le gyen” – ahogyan írja is.

Biztosan emlékezünk arra a történetre 
a Bib liából, amikor a tanítványok hajó ban
voltak és egyszer csak meglátták Jé zust,
aki a vízen járva közeledett feléjük. Péter
megkérte őt: hadd menjen ő is feléje. Egy
darabig el is jutott, amint azon ban az erős
szélre és a háborgó tengerre figyelt azon-
nal süllyedni kezdett. Valahogy így va -

gyunk mi is: Ha csupán az erős szelet, éle -
tünk viharait nézzük, és közben tekintetün-
ket nem fordítjuk a középen állóra, akkor
mi is süllyedünk. Az apostol éppen ezért
állít ja Jézust mielénk, életünk fókuszába,
hogy rajta tájékozódjunk az ünnep előtt és
után is, benne bízva tekintsünk a holnapra,
belőle merítsünk erőt a gondok, bajok le -
küz déséhez.

János apostol arról akar meggyőzni ben-
nünket, hogy fogadjuk el, vigyük magunk kal
mindennapjainkra az ünnep legnagyobb
ajándékát: Jézus Krisztust. Hiszen bármen-
nyi ajándékot is kapunk karácsonykor, bár-
mennyi örömben is volt eddig részünk, 
a legnagyobb ajándék és a legnagyobb
öröm (amit az apostol „teljes örömnek” ne -
vez) a Vele való közösségben lehet a miénk. 

János azonban levelének elején nem csu -
pán az Istennel való közösségről beszél,
mint a teljes öröm forrásáról, de – ezen fe -
lül – az egymással való közösségre is biz-
tat. Azt szeretné, ha levele olvasóinak is
közössége lenne velük (mindazokkal, akik
szem és fültanúi voltak Jézus földre jöt-
tének). Azt szeretné, ha az élet igéje meg -
változtatná az ő életüket is. Ha nem veszí -
tenénk szem elől az Urat. Ha mindannyi-
unk életében öröm lenne az Istennel és
egy mással való közösség! „Milyen jó, ha 
a testvérek egyetértésben élnek” írja a
zsol táros, és valóban mennyire csodálatos
dolog az ha a közösség kitart az ünnepek
után is. Ha a vágy az Istennel és az egy -
mással való találkozásra nem csak egy -
szeri, mulandó érzés csupán, de örömöm
telik az egymással való bizalmas (nem bi -
zal maskodó, a kettő nem ugyanazt jelenti!)
testvéri közösségben.

Örömínséges világunkban a Jézus előtt
ki tárult szív és a másokra áradó szeretet, 
a hétköznapokon átélt közösség Krisz tus -
sal és egymással a maradandó (teljes)
öröm garan ciája. 

Figyeljünk hát az ünnep után is arra 
az Is tenre, aki egy életre szóló örömet akar
adni az Ő Fiában, aki „középen áll” és ve -
lünk van életünk minden napján a világ
végezetéig.                     Baranyay Csaba
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Búcsúzás és újbóli találkozás
Megszoktuk már, hogy gyülekezeti újságunknak ezen 
az ol dalán valami egyháztörténeti írást olvashattunk az elő -
ző években. Most e helyett két a közelmúltban történt ese -
ményre gondolunk vissza. 

Hiszen október 9-én, vasárnap 16 évért adtunk hálát Kő -
szegen. D. Keveházi László és Keveháziné Czégény Klára
ünnepélyes istentisztelet keretében búcsúzott a gyüle ke ze -
tünktől, ahol eddigi nyugdíjas éveiket töltötték. A Kősze -
gen töltött évek nem csupán a pihenésről szóltak. Vezettek
táborokat, elláttak iskolalelkészi teendőket, szerveztek női
imanapokat, látogatták a betegeket, előadást tartottak egy-
háztörténeti események kapcsán, s persze helyettesítettek
ott, ahol éppen kellett.

A kőszegiek hálás szívvel tekintettek vissza az elmúlt ti -
zenhat esztendőre. A Budapestre költöző lelkészházas pár -
nak meg köszönték azt a stabil hátteret, amit szolgá la tuk
jelentett a gyülekezetnek. Az ünnep felemelő pillanata
volt, amikor Keveháziné Czégény Klára Luther-kabátját 
a gyülekezetre örökítette.

Nagy öröm volt december 2-án, pénteken újra látni Ke -
ve háziékat, hiszen ekkor került megrendezésre az Evan -
gé likus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Informatikai
Szak középiskola és Kollégium dísztermében a Dunántúli
egyháztörténeti könyv kőszegi bemutatójára, melyen 
a szer kesztőt Söptei Imre kérdezte a könyv születéséről. 
A könyvbemutató után Klári néni és Laci bácsi életéről
készült filmet is megnézhették az alkalom résztvevői, me -
lyet Erdélyi János készített.                  Baranyay Csaba

A Dunántúli
Egyházkerület 

történetét bemutató
kétkötetes mű
gyülekezeti 

iratterjesztésünkben 
2000 Ft-os áron

kapható!
Szeretettel ajánljuk Testvéreink figyelmébe! 

Felno”tt 

bibliaiskola 

Ko”szegen
Csütörtökön esténként tartottuk az őszi időszakban azt
a bibliaiskolai sorozatot, melyre minden érdeklődőt
szeretettel hívogattunk, akik szívesen hallanak hitünk
alapjairól.
Akár ha valaki felnőtt keresztelőre vagy konfirmációra
készül, akár csak egyszerűen azért mert úgy érzi, hogy
jó az Isten dolgairól együtt gondolkodni. Az alkalmakat
minden második héten este héttől tartjuk ezután is, és
azok nyitottak mindenki számára. A tavaszi időben a kö -
vetkező időpontokban és témákkal várjuk az érdek lő -
dőket:

Február 9. A Biblia „főszereplője”: Jézus  
– személye és műve

Február 23. Jézus működése – csodái
Március 8. Jézus tanítása – Hegyi beszéd; 

Mi Atyánk, Példázatok; „Én vagyok” 
mondások

Március 22. Jézus halála
Április 12. Jézus feltámadása

Megjelent és gyülekezeti 
iratterjesztésünkben 

800 Ft-os áron kapható 
a 2012. évi gyülekezeti

naptár!
Szeretettel ajánljuk 

Testvéreink figyelmébe!
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A mindenkori lelkészek által vezetett
énekes füzetek tanúsága szerint a gyü -
lekezetben már az 1800-as években is
működött énekkar. A jelenlegi kórus
Szász Judit, gyülekezeti kántor veze -
tésével az istentiszteleti alkalmak szí-
nesítése céljából alakult. A húsz ala -
pí tó tag, a lelkes, énekelni szerető
test vérek 2001. október 3-án vettek
részt az első próbán. 

A négyszólamú vegyeskar a heti
egy próba alkalmával a gyülekezeti
énekek gyakorlása mellett kórus -
művekből álló repertoárját is egyre
bő ví tette. Az énekek leggyakrabban
orgonakísérettel hangzottak el, de
szerepelt már fuvola, vonószenekar,
vagy rézfúvós együttes is kísérőként. 

Az évek során fokozatosan bővült 
a szolgálatok száma és köre. Ma már
az egyházi esztendő ünnepi isten-
tiszteletei mellett, a tanévnyitó, a kon -
firmációi, és a tanévzáró istentisz te -
leteken is énekel az énekkar, és a
gyü lekezet életének minden jelentő -
sebb eseményén dicsőítik Istent
felcsendülő énekei. A Szeretet otthon -
ban nem múlhat el Advent a lakók nak
adott ünnepi műsora nélkül. Eskü -
vőkön, temetéseken is fel-felhangzik
a kórustagok éneke. 

Az eltelt időszakban a kőszegi
refor mátus és katolikus gyülekezet,
valamint távolabbi evangélikus gyü -
lekezetek alkalmain is többször szol-
gált a kórus (Kiszsidány, Nemescsó,
Szombathely, Bük, Szakony, Nemes -
kolta). A városi rendezvényeken,
jótékonysági hangversenyeken való
szerepléseken túl hazai megméret-
tetések és külföldi fellépések is
tarkítják a bemutatkozások palettáját.
Az énekkar 2004 óta kétévente részt
vett a Nyugati (Dunántúli) Evan gé -
likus Egyházkerület kórustalálkozóin
(Pápa, Oroszlány, Répcelak). 2010-
ben, újra Pápán a zsűri a fejlődést
méltatva a kőszegi kórusnak ítélte
oda a Weltler Jenő emlékplakettet.
2006-ban finnországi, 2009-ben er -
délyi vendégszereplések sora gazda -
gította a testvér-gyülekezeti kapcso-
latokat, s a Burgenlandi Magyar
Egye sület hagyományőrző kórusával
is folyamatos az együttműködés.

Nagyon fontosak a kórus életében 
a közösségépítő alkalmak. E célt
szolgálják a Kőszegi hegységbe szer -
vezett közös túrák és a nyári kirán-
dulások. Ez utóbbiak örömteli része
az adott vidéken élő evangélikus
testvérek istentiszteletén énekszóval
szolgálni, mint 2010-ben a bakonyi
kirándulás alkalmával Bakony szent -
lászlón, 2011-ben az Őrségből haza -
térőben Nádasdon.

Köszönet a gyülekezetben 20 éve
szol gáló kántornak, a kórus karna -
gyá  nak eddigi és jövőbeni fárado zá -
sáért! Kívánunk további jó egész sé -
get neki, valamint jelenlegi és leendő

kórustagoknak! Kérjük Isten áldását
mind az egyéni, mind a közös szolgá -
lathoz! 

Kissné Rentkó Zsuzsa 
a kórus titkára

Énekeljetek az Úrnak új éneket!
10 éves a kőszegi evangélikus gyülekezet kórusa, 

melynek karnagya 20 éve szolgál a gyülekezet kántoraként

Jövőre általános tisztújítás lesz egyházunkban

Mintha csak most lett volna! – szoktuk mondani. Valóban így van, hogy ismét
eltelt hat esztendő, és nem so kára lejár a 2006-ban megválasztott egyházi
tisztségviselők mandátuma. Vagyis rövidesen új presbitériumot és új tisztség -
viselőket kell választanunk itt a kőszegi gyülekezetben is. 

2012. tavaszán ugyanis általános tiszt újítás lesz a Magyarországi Evan gé -
likus Egyház minden egyház kormányzási szintjén. Az egyház köz ségekben,
egyházmegyei és kerületi, valamint országos szintén is új tiszt ségviselők kap-
nak majd megbízást, illetve erősíttetnek meg a régebb óta szolgálatban állók.
Egyházunk törvé nyei szerint szavazásra jogosult az a 18. életévét betöltött
személy, aki részt vesz a gyülekezet anyagi terhe i nek viselésében, vagyis fi -
zeti az éves egyházfenntartói járulékot. Sze retettel kérjük testvéreinket, hogy
lehe tő ségeikhez mérten járuljanak hoz zá az egyházközség terheinek vi selé -
séhez, és vegyenek részt a tiszt újítás előkészítésében is olyan aktív gyüle -
kezeti tagok ajánlásával, akik lelkiismeretesen végeznek szolgálatot gyüle ke -
ze tünkben. Köszönettel: 

B. Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba Koczor Lajos
lelkészek felügyelő
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Nem bántuk az éjszakai indulást sem. Izgatottan toporog-
tunk a parkolóban a ferihegyi reptérre vezető út előtt. So -
kunk ban az első repülés miatti várakozás is növelte az iz -
gal makat. Nem is kellett csalódnunk, Helsinki látképe 
a ma gasból csodálatos élmény volt.

Miután a reptéren – kisebb kavarodás után – magunkhoz
vettük csomagjainkat, nekiláttunk a város felfedezéséhez.
Pekka barátunk végigkalauzolt a látványosságokon, meg -
tekintettük a katedrálist és a szikla templomot sok más
épület, érdekesség mellett.

Éjfél körül érkeztünk meg ragyogó napsütésben Susi -
niemibe, ahol az első két „éjszakát” töltöttük. Lepakol -
tunk a szobánkban, és már indultunk is szaunázni, fürödni
a tóban. Az elkövetkező nap folytattuk a finn tradíciók
megismerését, kipróbáltunk egy hagyományos finn csó-
nakot, ismerkedtünk a konyhaszokásokkal és folytattuk 
a sza unázás gyakorlását is.

Mikkeli tala’ lkoza’ sok - a ko”szegi ifi finnorsza’ gi u’tja

évei alatt cserediákként egy kis ideig
Kolozsváron tanulhattam, 

Mindenben (Németországban) dia -
kó niai gyakorlatot végeztem és Hel -
sin kiben ösztöndíjasként tanulhattam
egy fél évet. Öröm volt belekóstolni
egy kicsit a finn evangélikus egyház-
ba és magát az országot is felfedezni
az ott eltöltött a pár hónapban.

Az egyetemi évek alatt még inkább
aktív tagja lettem a Nemescsó-Mesz -
len-Acsád-Kőszegdoroszlói társgyü le -
ke zetnek. Főként a vasárnapi istentisz -
teleti szolgálatokban, a gyermekmun -
ká ban és ifjúsági munkában vettem
részt. Nagyon sokat köszönhetek lel -
ké szeimnek, Kalincsák Balázsnak és
Varga Katalinnak, hogy segítettek és
le hetőséget adtak az egyetemen szer -
zett elméleti ismereteimet a gyakor-
latban is elsajátítani.

Nagy örömmel tölt el, hogy itt Kő -
szegen tölthetem a gyakorlati éve -
met. Sok dologban már most gazda -
godtam. Jó érzés egy ilyen befogadó
és szeretetteljes gyülekezetben tanul-
ni, szolgálni és lélekben épülni. Egy -
re inkább erősödik bennem az érzés,
hogy a jövőben gyülekezeti lelkész -
ként szeretnék szolgálni, hirdetni
Isten jóságát és szeretetét gyerme -
keknek és felnőtteknek egyaránt. 

Németh Katalin 

Szombathelyen születtem 1985. júni -
us 23-án. Édesanyám egy szombathe-
lyi ruhaipari vállalatnál dolgozik,
édesapám pedig az autóiparban. Egy
testvérem van, Péter, aki három
évvel fiatalabb nálam. Jelenleg még
ta nul. A szombathelyi faipari tanul -
má nyaival párhuzamosan Sopronban
erdész hallgató is. 

Szombathelyen Fehér Károly lel -
kész úr keresztelt meg 1985 jú -
liusában. általános iskolás éveimben 
a szom bathelyi gyülekezetbe jártam
hittanórákra és 1999-ben ott is kon-
firmálkodtam. Nagypapámmal kis -
gyer mekkoromtól fogva minden va -
sárnap jártam istentiszteletre a me sz -
leni templomba. Az 1993-ban induló
meszleni tábor résztvevője, most
pedig már aktív szervezője vagyok. 
A konfirmáció után Isten egyre

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43, 1)

Bemutatkozik Németh Katalin lelkészjelölt

inkább a meszleni gyüle kezetbe
vezetett és alakult ki egyre mé lyebb
kapcsolatom Vele és a gyülekezettel
is. Szép emlékeket és él ményeket
őrz ök a táborokról, az is tentisz tele -
tekről, a női imana pok ról, kirándulá-
sokról, énekkari szolgálatokról.

Középiskolás tanulmányaimat a
Szom bathelyi Közgazdasági Szakkö -
zépiskolában végeztem (régi Rudas).
Érettségi után még egy évet marad-
tam számviteli és pénzügyi képe sí -
tésen. Időközben felvételt nyertem 
a soproni egyetem közgazdász szaká -
ra, azonban ekkor már egyre jobban
erősödött bennem a teológia iránti
érdeklődésem. Halasztottam a sop ro -
ni egyetemen és egy évig egy szom-
bathelyi nagyvállalat személyügyi
osztályán dolgoztam és közben hittan
érettségire készültem. Itt Kőszegen
az evangélikus szakközépiskolában
vendéghallgatóként érettségiztem
hit tanból.

Sikeres felvételi vizsga után 2006
szep temberében kezdtem meg tanul-
mányaimat az Evangélikus Hittu do -
mányi Egyetemen. A kötelező isme -
re tek elsajátítása mellett számos do -
logban gazdagodtam az ott eltöltött
évek alatt. Egyre inkább erősödtem
az elhívatásban. Nagyon szerettem
szuplikálni járni, új gyülekezeteket,
lelkészeket megismerni. A Teológia
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Másnap érkeztünk meg Mikkelibe, ahol a vasárnapi
istentiszteleten vettünk részt. A gyülekezet két lelkésze
Osmo és Risto mellett vendéglátó családjaink is vártak
minket.

A következő napokban rengeteg különböző programon
vettünk részt: megtekintettük a város nevezetességeit,
elmentünk és kipróbáltunk egy 14 fős, evezős csónakot,
mellyel csakúgy hasítottuk a vizet, megkóstoltuk a tűzön
sütött finn palacsintát. Risto Nieminen barátunk meg hívott
„mökki”-jébe (nyaraló), ahol egy délutánt töltöttünk für -
déssel, beszélgetéssel. Más városokat és egy kajak-kenu
klubbot is meglátogattunk, ahonnan egy túrát tettünk tava -
kon, csatornákon át egy öbölig, és speciális járműveket is
kipróbálhattunk, például verseny- és eszkimókajakokat.
Az utolsó estén az Echo együttes adott koncertet a gyü le -
kezeti házban, néhány dalt finnül is énekeltek vendég lá -
tóink nagy örömére.

Hazafelé megálltunk Lahtiban is, ahol megtekintettük
az olimpiai falu sísáncait. A vidék lenyűgöző volt nyu -
godt sága, természetes szépsége, a tavak és az áfonyával

Több mint egy éve készültünk és vár -
tuk már a Kőszegi Bridge Builder
Club lelkes tagjaiként, hogy részt ve -
hessünk az első nemzetközi, ifjúsági
fesztiválunkon, amit idén egy
Cseh országi kisvárosban, Lit vi -
 nov ban rendeztek. 

Hatan indultunk neki a nagy
út nak augusztusban és jó pár
órás kisbuszozás után megér kez -
tünk a volt bányavárosba. Bár 
a városka őrzi a közelmúlt szo -
morú nyomait és a szegény je len
viszontagságait, mégis a le hető
legmelegebb fogadtatásban volt
részünk… 

Belépve szál lásunk kapuján
cse  hek, lengyelek, németek, hol -
landok, kanadaiak, amerikaiak és per -
sze magyarok ölelései köszön töt tek.
Nem csak a régi ismerősökkel in dult
gyorsan a kommunikáció, hanem 

az új, főleg az Egyesült államokból
érkezett táborozókkal is hamar meg -
ta lálta az összhangot kis kőszegi csa -
patunk. Már az első nap után átállt 

az agyunk az angol nyelvre és mind -
annyian nagyot fejlődtünk ezen a té -
ren is. Ugyanakkor nem csak a nyelv-
tanulásról szólt a fesztivál. A kiscso-

portos beszélgetéseken és az országok
bemutatkozó estjein kiderült, hogy
mennyit is tanulhatunk egymásról és
egymástól, a közös játékokon ren ge -

teget nevettünk, spor tol tunk és
tán coltunk, délutánon ként fel fe -
deztük a várost és az ott lakó kat,
míg az esti kö tet len beszél-
getéseken sokszor mély barátsá-
gok is születtek, amik a nagy
távolság ellenére még most is él -
nek. A tábor zá rá sa ként a gyö -
nyörű cseh he gyek ölében ta lál -
ható kis erdei étte rem udva rán
tűz körül esze getve, énekelve és
beszélgetve búcsúztunk egy -
más tól és ettől a fantasztikus
héttől. Úgy gondolom mindan-

nyiunk szá má ra nagy élmény volt az
út, haza térve Kőszeg re pedig lázasan
szer vezzük az újra találkozást régi és
új barátainkkal. Baranyay Bence

Hídépíto”k a csehországi Litvinovban

terített erdők összhangja, varázslata miatt. A finn és a ma -
gyar nyelvben sok közös vonást nem találtunk, de vendég -
szeretetben mindenképp hasonlítunk egymásra, sőt úgy
gondolom, ezen az úton felül is múltak minket.      

Rónai Máté

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 %-ának  felajánlásával segítik 

egyházunkat, illetve a gyülekeze tünk ben 
és  szeretetott honunkban folyó munkát!

gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 
adószáma: 18886700–1–18

bankszámlaszáma: 11747051–20101495 
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ÁLLANdó GYüLEKEZETI ALKALMAINK
VASÁrNAP 9.00 Istentisztelet 

(ünnepnapon és minden hónap első 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Családi istentisztelet (tanévben)
A családi istentiszteleteket 
a gyü le kezeti teremben tartjuk.

KEdd 16.00 Gyülekezeti bibliaóra
17.00 Konfirmációi előkészítő 

SZErdA 15.00 Bibliai játszóház 
(minden hónap első hetén) 

18.00 Német nyelvű istentisztelet 
(a hónap első szerdáján)

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

15.00 Gyülekezeti felsős hittanóra (5-6. o.)
16.00 Konfirmációi óra
19.00 Bibliaiskola – felnőtt hittan minden -

ki nek (október 13-tól minden 2.héten)
PÉNTEK 16.00 Férfikör (havonta egyszer)

19.30 Ifjúsági óra

A 2011. esztendõ a kazuális 
szolgálatok tükrében

KErESZTELÉS
Kolnhofer Kende Attila, Németh Máté, Makári gergő,
Kökényesi Bálint Péter, Bariska Fruzsina, Becze Bulcsú,
Szabadfi Mirtill, Szupper Nadin, Dömötör Kerecsen,
Vaskó Rebeka Eszter, Csánits Barnabás ádám, Piskor
Domonkos, Schwahofer Vivien

ESKETÉS
Torda Sándor – Haramia Anikó, Parádi Balázs – Németh
Il dikó, Deme Szabolcs Kálmán – Nagy Andrea, Polák
Sza bolcs István – Koltai Eszter, Szenteleki József Róbert
– Bokor Judit

TEMETÉS
Korner Viktorné Kiss Anna (élt 80 évet), Schrantz
Lászlóné Bráder Erzsébet (élt 84 évet), Rónás József (élt
70 évet), Kővári Antal (élt 61 évet), Borosné Dankó
Sarolta (élt 85 évet), Pintérné Boros Éva (élt 54 évet),
Hettlinger Magdolna (élt 87 évet), Balogh Klára (élt 79
évet), Kolnhofer Ferencné gamauf Lídia (élt 72 évet),
Mágócsi györgy (élt 53 évet), Lágler Józsefné Szakács
Erzsébet (élt 85 évet), Patyi Endréné Iváncsics zita (élt 82
évet), Karlovich Istvánné Rádl Ilona, Kiszsidány (élt 62
évet), Rohn Imréné Bierwarth Erzsébet, Kőszeg-
györköny (élt 81 évet), Medvegy Pál (élt 74 évet), Dr.
gaál Lászlóné Domonkos Edit, Szombathely (élt 77 évet) 
Varga József (élt 61 évet), Horváth zsolt (élt 39 évet),
Riegler zsuzsanna (élt 59 évet)

Gyülekezetünk két korábbi lelkészének özvegyétől is
búcsúztunk a 2011. évben: Fliegenschnee Erzsébetet 89
évesen a pinkafői, Szabó Lajosné Ihász Magdolnát 92
évesen a szombathelyi temetőben kísértük utolsó földi
útjára. Mindkét temetési alkalomon sokan vettek részt a
kőszegi és kiszsidányi gyülekezetből. 

A kezek találkozása régóta ismert Kőszegen. Egyházunk
körében leggyakrabban a közös imádságban fonjuk össze
ujjainkat, ilyenkor gondolataink egyesülnek. Kezeinket
üd vözlésre adva, egymás szemébe nézve útjaink talál koz -
nak. Amint együttes erővel gördítünk el egy nehéz követ,
valamiért összefogunk. 

Amikor emberfeletti erők pusztították életünket, közös
he lyeinket a legtöbben képtelenek voltak nem segíteni. 
Az elemi pusztítás olyan hívó szó, szélsőséges és meg -
rendí tő kényszer, amiben annyi kéz gyűlik össze, hogy 
a rom halmok hegyei elmozdulnak, a falak újra emeltet-
nek. Ahol sárlavina dúlt, most újra ige és ének hangzik,
kert virul. 

Vannak kisebb események is, melyekből nem lesz hír
vagy újságcikk. Történetük nem túl érdekes, léptékük nem
felfoghatatlan, s többnyire elhalad mellettük az ember.
Lehet, hogy csak egy kéz kellet volna, hogy segítsen meg-
gyújtani egy gyertyát, ne legyen sötét. Lehet, hogy csak
pár ember még és nem szakad meg a dereka cipelés köz -
ben. Lehet, hogy csak néhány szó és nem érzi egyedül ma -
gát. Sorolni lehet... A megalakuló Kőszegi Evangélikus
Férfikör ezekre a köztünk élő gondokra-gondolatokra
kíván válaszolni, lehetőséget teremtve a szolgálatra.

Az első alkalomra november végén került sor, a Szom -
bathelyi Evangélikus Férfikör vezetői voltak vendégeink.
Buzdító szavakat hoztak, s bemutatták saját, több éves
mű ködésük programját, eseményeit és eredményeit.
Hallhat tuk, hogy ez a közösség nem csak a nehézségek
válla lá sáról szólhat. Hatékony formában vehetünk részt
egyhá zi rendezvények lebonyolításában, kirándulásokat
tehetünk, programokat szervezhetünk többek örömére.

Egy ilyen jellegű társaság tevékenysége nem saját ma -
gára összpontosít. Sokkal inkább szól a segítségre szoru -
lókról, az események résztvevőiről, a gyülekezetet alkotó
gyerekekről, felnőttekről, családokról. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő és csatlakozni szán dé ko -
zó testvéreket! Alkalmaink hirdetésre kerülnek, havonta
egy péntek délutáni időpontban gyűlünk össze.

Bánó Mátyás, tájépítész

Férfikör alakul a Kőszegi

Evangélikus Gyülekezetben
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Gyülekezeti események
2011. második felében

• Június 16–19. gyülekezeti családos táborunk volt gye nes diáson.
• Június 18. Ittzés János püspök búcsúzására került sor a győ ri
Öregtemplomban
• Június 24. Táncol a Napkirály címmel a Custos Consort viola
da gamba és lant koncert volt templomunkban a Kő szegi Vár -
szín ház szervezésében.
• Június 25. Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evan gélikus
Egyházkerület megválasztott új püspökét iktatták be a győri
Öregtemplomban.
• Június 20–24. Hittanét. gyülekezeti napközis hittantá bort tar-
tottunk. 
• Június 26–július 2. Országos kézműves tábor volt Kő szegen.
• Július 1–7. Ifjúságunk 20 fős csoportja a finnországi mik keli
testvérgyülekezetünk vendége volt. Az út során kon certet adott
az Echo zenekar Mikkeliben. 
• Július 24. A 30 éves Capella Savaria jubileumi koncert jét
tartotta a kőszegi evangélikus templomban.
• Augusztus 7. A kőszegi Fő téren felállított színpadon adott
kon certet az Echo zenekar az Ostromnapok rendez vénysorozat
keretében.
• Augusztus 8–14. Az Atlantic Bridge nemzetközi ifjúsági szer -
vezet idei nyári ifjúsági találkozóját a csehországi Litvinovban
tartotta, melyen a kőszegi csoport fiataljai is részt vettek.
• Augusztus 26–28. gyülekezeti kórus nyári hétvégéjét az Őr -
ségben tartotta. Vasárnap a nádasdi gyülekezetben szolgált az
ének kar. 
• Szeptember 1. Az Evangélikus Mezőgazdasági, Keres ke del -
mi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégiumban tanévnyitó
istentisztelete és ünnepélye volt a kőszegi evan gélikus templom-
ban. Az istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati Evangélikus
Egyházkerület püspöke hir dette Isten igéjét, és beiktatta in téz -
ményvezetői hivatalába Rodler Gábor megválasztott igazgatót.
Az istentisztelet keretében útra indító áldást kaptak iskolánk új
tanulói.
• Szeptember 4. Tanévnyitó istentisztelet volt gyüleke zetünk ben.
• Szeptember 4. Bibliakörök indulása. Szeptember 6-án, kedden
16 órakor tartottuk az első bibliaórát, szeptember 9-én, pénteken
19.30-kor az első ifjúsági órát.
• Szeptember 10. Az Echo koncertezett győrújbarátban.
• Szeptember 15. Őszi, első baba-mama köri alkalom volt.
• Szeptember 17. Echo koncert Tótkomlóson.
• Szeptember 18. Dr. Szabó Lajos az EHE rektora hirdette Isten
igéjét templomunkban.
• Szeptember 18. START – istentiszteletet tartottunk kon fir má -
cióra készülő fiataloknak és szüleiknek a gyüle ke ze ti teremben.
• Szeptember 28. „A teremtésvédelem gyakorlati lehe tőségei”
címmel Végh Szabolcs a Balatonszárszói Evan gé likus Konfe ren -
cia és Missziói Otthon intézmény ve ze tő je tartott előadást a zrí -
nyi utcai gyülekezeti ház ban.
• október 2. Echo koncertezett Szakonyban
• október 4. A keddi bibliakör őszi kirándulásán Liszt Ferenc
szülőházában, valamint a soproni karmelita kolos torban tettünk
látogatást.
• október 5. Bibliai játszóházunk októberi alkalmát tartottunk.
• október 7. Ifis teaház és Keresztmetszet koncert volt a gyüle -
kezeti teremben.
• október 9. A 9 órai istentiszteleten, és az azt követő sze retet -
vendégségen búcsúztunk Keveházi László és Keve há ziné Czé -

gény Klára nyugdíjas lelkésztestvé reink től, akik 16 évi kőszegi
idő szak után Budapestre költöznek.
• október 25. Nyugdíjas délutánt tartottunk nyugdíjas test vé -
reink részére.
• október 28. A református gyülekezeti teremben Dona tin
Tamás református lelkész tartott előadást Kálvin Jánosról.
• október 31. A református gyülekezettel közös úrva cso rai
istentiszteletet volt a kőszegi református templomban. Igét hir -
de tett B. Rohn Erzsébet evangélikus lelkész, az is ten tiszteleten 
a Kő szegi Evangélikus gyülekezet Ének kara szolgált.
• November 9. Bibliai játszóház novemberi alkalmát tartottuk.
• November 11. Az ifi és a keddi bibliakör első közös al kalma volt.
• November 18. A Férfikör alakuló alkalma. Vendégeink voltak
a szombathelyi Fér fikör tagja és lelkészük G. Labossa György.
• November 19. Egyházmegyei Konfirmandus Nap volt Kő  szegen.
• december 4. Ifis teaház volt a gyülekezeti teremben. Huszák
Zsolt és Wild Anna voltak a vendégeink.
• december 5. Énekversenyt rendeztek Kemenes maga siban.
gyülekezetünket három gyermek képviselte a ver se nyen. Mind -
hárman kiemelt aranyérmet kaptak. (Füzi Han na, Marton Emese
és Schwahofer Balázs)
• december 15. Legszebb adventi-karácsonyi énekeink címmel
alkalmat tartottunk a templomunkban az Echo zenekar közremű -
ködésével.

Elõttünk álló események

• Nők Ökumenikus Világimanapja Kőszegen. A női
ima nap alkalmát 2012. március 11-én, vasárnap 15 órától
tartjuk a zrínyi utcai evangélikus gyülekezeti teremben.
Szeretettel várunk mindenkit az imahét és a női imanap
alkalmaira!
• Szélrózsa előtalálkozó lesz Balatonbogláron 2012.
február 25-én szombaton
• Jónás–Jézus Kőszegen. 2012 március 3-án, szombaton
az evangélikus templomban kerül bemutatásra a Jónás és
Jézus című rockoratórium, az Országos Evangélikus
zenei Tábor tanárainak és résztvevőinek előadásában.

Konfirmáció
2012. április 15-én, húsvét utáni vasárnap 10 órától

tartjuk a konfirmációt gyülekezetünkben.

üNNEPELJüNK EGYüTT HúSVÉT HAJNALÁN!
Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk Mindenkit
temp lomunkba április 8-án 5.30 órára. Az istentisz telet
után közös húsvéti reggeli lesz a gyülekezeti házban.

...kitartottak az apostoli tanításban... (ApCsel2, 42)

Ökumenikus imAhét
2012. január 15. és 22. között

Az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk
vasárnaptól szerdáig az evangélikus templomban, csütörtök-

től vasárnapig pedig a Jézus szíve plébániatemplomban.

Január 20-án pénteken 18 órától 
ifjúsági istentiszteletet tartunk.

HELYETTESíTŐ SZoLGÁLAT BüKÖN ÉS SZAKoNYBAN
2011. júliusától 2012. júniusáig – Simon Réka lel kész -
nő szülési szabadsága idején – gyülekezetünk lelkészei
helyettesítő szolgálatot végeznek a szomszédos büki
illetve szakonyi gyülekezetekben. 
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Gyerekeknek
Összeállította: 

Martonné Némethy Márta 

KEDVES GYEREKEK!

Töltsétek ki a rejtvényt. A vastag keretbe kerülő betűket összeolvasva
az angyalok énekének első szavát kapjátok latinul. (Az angyalok éne -
két – és a karácsonyi történetet – elolvashatjátok Lukács evangéliuma
2. fejezetében.)

Meghatározások:
1. Jézus őse, király volt 2. Jézus egyik neve (kezdőbetűje M) 3. Az
egyik ajándék, amit a kis Jézus kapott 4. Hírnök 5. Ebből a városból
keltek útra Jézus szülei 6. Mutatta az utat 7. Próféta, aki jövendölt
Jézusról (kezdőbetűje É) 8. Mária férje 9. Itt született Jézus 10. Jézus
láto gatói Napkeletről 11. Jézus első látogatói 12. Jézus egyik neve
(kezdőbetűje M) 13. A napkeletről érkezők hozzá tértek be először 14.
Próféta, aki jövendölt Jézusról (kezdőbetűje M) 15. Itt született Jézus
16. Jézus édesanyja 17. Az egyik ajándék, amit a kis Jézus kapott 18.
Jézus egyik neve (kezdőbetűje I) 19. Ide fektette a kis Jézust édesany-
ja 20. Az egyik ajándék, amit a kis Jézus kapott 

KARÁCSONYI 
MANDALA

Színezd ki a mandalát 
és közben gondolt végig 
a karácsonyi történetet!


