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SZEGLETKO’’’’

r é  s e  -
kért, él -

mé nye kért,
hálás va gyok

képekért, íze  kért,
illatokért, érin  tése kért,

összevillanó tekin te tekért…
Hálát adok az Ajándékozónak minden értel -

met meghaladó, ember séges szeretetéért.

Gazdagok vagyunk mindannyian. Miénk 
az ap ró örömökből összeszőtt télidő, a vára kozás
belső izgalma, a csönd érintése. Miénk 
az otthonlét biztonsága, a készülődés zizegő
neszei, a meglepetéseket rejtegető titokza tos ság.
Miénk a szeretet: az adható és elfogadható jóság.

Gazdagok vagyunk – s ez a gazdagság az Ő
aján dékozó jóságából – valójában az Ő sze gény -
ségéből születik. 

A régiek, bölcs eleink Szenteste napján csupán
három szem búzát ettek, és egy pohárka vizet
ittak. Böjtöltek, tisztultak, mert a Szenthez indul-
tak találkozásra. S az a kevéske étel és ital emlé-
keztette őket: mással kell betöltekezni ma, s van
úgy, hogy a kevés is elég lehet. 

Karácsony nem a telítettség, hanem az üres ség
ünnepe. Úgy lesz az ádventből kibomló ün nep
igazi gazdagságot adó szent-idő, hogy köz ben
három szem kicsi búzaszemmel, pohárnyi vízzel
növekszünk a Találkozásra. Kicsiny, egyszerű,
egészen hétköznapi dolgok válnak fontossá. 
S az emberséges Isten, a valóságos, élő szeretet
forrása lesz számunkra végül min den nél fonto-
sabbá…                                     Dr. Varga Gyöngyi
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Sorolom magamnak – csak úgy, amint eszembe jut – ennek az ál -
dott ádventi-karácsonyi időnek az ajándékait. Íme, ezek a kedves
dolgaim: élmények, képek, ízek, illatok. Tárgyak, amelyek meg -
hitt téli délutánokhoz, esték hez kötődnek, egyik-másik gyermek -
korom letűnt és mé gis velem élő világához. 

Találkozások villannak fel előttem, arcok-életek, akik egy-egy
darabka Ünnepet ajándékoztak nekem, mind, a maguk módján:
szavakból, érintésekből, színekből, tapintatos hallgatásból. 

A „lényeges-semmiségek” leltárát készítem. Gazdag vagyok.
Nagy szerű ez a kincshalmaz, ez a bőség. Ebben az idei ádventben
is ke rült hoz  zá sok-sok minden. Hálás vagyok sza vakért, felis me -

Szeretet-leltár
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EVANGÉLIKUS RÁDIÓ SZOMBATHELYEN
Augusztus közepe óta működik a Szombathelyi Evan -
gélikus Egyházközség rádiója, a Credo Rádió. Gyüle -
ke zetünk tagja, Bánó Zoltán szeptember eleje óta a rá -
dió munkatársa. Megkértük, néhány sorban mutassa
be a rá diót, és meséljen munkájáról.

Szeptember elsején figyeltem fel a Credo Rádióra, amikor
beiratkoztam a Nyugat-magyarországi Egyetemre. Rög -
tön rákérdeztem Gregersen-Labossa György lelkész
úrnál, hogy van-e szükségük munkaerőre, hiszen mindig
is érdekelt a rádiózás. Az első hónapban a háttérmunkála-
tokban vettem részt, igyekeztünk egységes, minőségi ze -
nei repertoárt fabrikálni a stábbal, hogy a rádió mottó -
jának megfelelően „értéket közvetítsünk”. Igyekszünk 
a könnyűzene legjava mellett a komolyzenét és a jazz-t is
közelebb hozni a hallgatókhoz. Ez utóbbiban nagyobb
szerepet vállaltam, október közepe óta vezetem ugyanis 
a Jazz-tanszak nevű jazztörténeti műsort, amely hétfőn
délelőtt 11 órától hallható. Ezen kívül reggeli műsorunkat,
a Napi útravalót vezetem hétfőnként és csütörtökönként,
valamint interjúkat készítek a legkülönbözőbb témákban 

Nagy KRAFT-tal készül 
a Kőszegi toronyélmény

Ahogyan arról már pünkösdi
szá munkban is hírt adtunk, a Kő -
 szegi toronyélmény koncep ciója
bekerült a „Kreatív város – fenn-
tartható vidék Kőszeg város
példáján” (KRAFT) című nagy
projektbe. Nyáron és ősszel több
találkozó előzte meg a tanul -
mány terv elkészültét, amikor is
együtt gondolkodtunk az egyes
projektek megvalósíthatóságáról.

Ötletünk – hogy a Reformáció 500. jubileumára gyüle-
kezetünk különálló harangtornyában egy toronymúzeu -
mot és kilátót szeretnénk kialakítani – pozitív fogadta-
tásra talált. A tervek részben el is készültek, néhány hét-
tel ezelőtt pedig már az Evangélikus Országos Múzeum
munkatársaival tárgyaltunk a belső tartalmi megvalósí -
tásról. A munka tehát folytatódik tovább…

IstentIszteletet közvetít 

a Magyar televízIó kőszegről

2015. március 29-én, 11 órakor 
templomunkból közvetíti a Magyar Televízió 
m1 csatornája a virágvasárnapi istentiszteletet.

Figyelem! Ezen a vasárnapon nem a megszokott 
9 órai időpontban kezdődik az istentisztelet, 
hanem 11 órakor. 
Aznap külön családi istentiszteletet nem tartunk. 

Kérjük, hogy az élő közvetítés miatt mindenki 
időben érkezzen a templomba.

Szeretettel várjuk erre az alkalomra 
minden kedves Testvérünket!

a szombathelyi közélet szereplőivel. Napi szerkesztőként
az egész napos műsorszerkezet kialakításában is részt
veszek.

Nagyon örülök, hogy helyet kaptam a Credo Rádió
stábjában. Így egy olyan rádióban dolgozhatok, amely
egy szerre áll az egyház, a kultúra és a közösség szol -
gálatában. Igyekszünk ápolni a hallgatók lelkét egyházi
műsorainkkal, híreket adni a szombathelyi és vas megyei
eseményekről, bemutatni a helyi kultúra és közélet sze -
replőit. Tematikus műsoraink között szerepel – termé sze -
te sen az egyházi műsorok mellett – egyetemi magazin -
műsor, könyvajánló, életmód magazin, színészportré,
komolyzenei- és jazz-műsor is. Ezen felül igényes, régi 
és új dalokkal szeretnénk minden hallgató kedvében járni.
Remélem és hiszem, hogy mindenki megtalálja azt az
értéket, amelyet közvetíteni kívánunk, és szebbé tudjuk
tenni a hallgatók napjait.                          ifj. Bánó Zoltán
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Beülök a templompadba. A megszokott helyemre. Az ol -
táron most is gyönyörűek a virágok. A gyertyák is égnek.
Még jönnek néhányan, megkeresik a helyüket. Közben 
a padra szerelt kis ládát figyelem. A monogramot. Bár itt

szoktam ülni, és már a saját helyemnek tekintem, most 
az a kérdés ötlik fel bennem: vajon kinek a helyén ülök?
Kinek a nevét rejtheti ez a két betű? Férfié? Nőé? Kis gye -
rekként mindig kulcs ra vágytam, hogy beletekinthessek 
a ládába, akkor az érdekelt: mi lehet benne? Most az mo -
toszkál bennem: ez nem is az én helyem, valaki más he -
lyén ülök.

Beülök a templompadba. Az oltáron gyönyörűek a virá -
gok. A gyertyák is égnek. Még jönnek néhányan, keresik
a helyüket. Közben a padra szerelt kis ládát figyelem. 
A szülőfalum templomában is éppen ilyen kis ládák
vannak. Ezen is van egy számomra idegen monogram.
Régen ennek a monogramnak a tulajdonosa ült ezen a fog-
lalt helyen, most én ülök itt. Közben mellém ül valaki,

rossz kedvűnek tűnik, mintha morogna is magában. Csak
nem az ő helyén ülök?

letérdelek az oltárhoz. A lelkész kezében ostya és bor.
Megérkeztem. Most biztos, hogy senki helyét nem fog -
lalom el és a legjobb helyen vagyok. Az Úr maga hívott
ide, ahol senkinek nincs foglalt helye, de bárki meg -
hallhatja a hívást és odatelepülhet az asztal köré, részese
lehet ennek a befogadó közösségnek. Ahol nem számít,
hogy hol jut hely az oltárnál, hanem az Úrral való talál -
kozás kerül a középpontba. Ahol a tekintetünk az ostyát 
és a bort keresi, lelki szemeinkkel az urat keressük
mindannyian. Átélhetővé válik a befogadás öröme. Jézus
egyszer azt mondta: aki pedig engem befogad, azt fogad-
ja be, aki engem küldött. A végtelen Isten az úrvacsorában
elér hetővé teszi magát a véges ember számára. ugyan -
akkor megtapasztalhatóvá válik, hogy nem mi fogadjuk
be egé szen, hanem ő fogad be minket ebbe a közösségbe,
aho vá vinni csak olyat tudunk, amit már nem akarunk
tovább cipelni, és ahonnan vinni olyat tudunk, ami egé -
szen más színben engedi látni az életet, a dolgokat.

Visszaülök a templompadba, arra a helyre, ahonnan 
az úrvacsorához indultam. Mellém ül a „morgós”, akinek 
a temp lomba érkezéskor talán a helyére ülhettem. Rám
néz. Mosolyog. Én is rámosolygok. Az úrvacsora közös -
sé gének öröme most ebben a mosolyban is megjelent
közöttünk.  

A 2015-ös év igéje Pál rómaiakhoz írt leveléből így
hangzik: Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus
is befogadott minket az Isten dicsőségére. Talán ilyen egy -
szerű is lehet: az oltártól indulva, az elfogadás és befoga-
dás élményével gazdagodva a gyülekezeti közösségben és
minden Krisztushoz tartozó közösségben, legyen csa lád,
alkalomszerűen vagy rendszeres találkozással műkö dő
kisközösség, a hétköznapokban is megélhető a befogadás
és befogadottság öröme, ami akár egy mosollyal is kez -
dődhet…                                        Zsóri-Ments Orsolya

Fogadjátok be egymást…

Lift beruházás a Szeretetotthonban

A Szeretetotthon megnyitása után
beépített lépcsőn-járó lift a több mint
10 év alatt kiszolgálta az idejét és
leamor ti zálódott. Az elmúlt három
évben a gyakori meghibá so dások
miatt közel 2,5 millió forintot kellett
ráfordí ta nunk a sorozatos meghibá -
sodások miatt. Hónapokban volt mér -
hető az üzemkiesések ideje. Ez alatt
az idő alatt az eme leten lakók csak
segítséggel tudtak lejutni a földszint-
re. A mozgásukban korlátozottak
étkezését az emeleti kon vent terem -
ben tudtuk megoldani. Ehhez az ételt
tálcán a lép cső kellett felvinni mun -
ka társainknak.

Ez év júliusában újra megállt a lép -
cső-járó lift, egy fődarab meg hibá -

sodása miatt. Nyilvánvalóvá vált,
hogy ez a helyzet nem tartható fenn
sokáig.  Elhatároztuk, hogy az intéz-
mény korszerűsítését célzó pályá zat -
ban egyébként is szereplő korszerű,
akadálymentes lift megépítését öná -
lóan megvalósítjuk.

Újraterveztettük külön a liftaknát
és a felvonó berendezést, mely a pin -
ceszintet, a földszintet és emeletet
köti össze. Új árajánlatokat kértünk
be a kivitelezőktől és ez alapján új
költségvetést készítettünk. A meglé -
vő önerőnk a 15 millió forintos beru-
házás 2/3-át fedezte. A hiányzó öt -
millió forint előteremtése érdekében
a fenntartó Magyar országi Evan gé -
likus Egyházhoz fordultunk, ahol 

az első perctől kezdve a tervünk mel -
lé álltak. A Diakóniai Tar ta lék alapból
kaptunk támogatást.

Augusztusban kezdődtek el az épí -
tési munkálatok. A ki vitelező kéré -
sére az építési terület szomszéd -
ságában lévő szobákból ki kellett
költöztetni a lakókat, biztonságuk ér -
de kében. Az emeleten lévő konvent -
teremben alakítottunk ki közös lakó -
szobát. Volt, akit lakótárs fogadott be
és volt, aki hozzátartozójához utazott
el. 

A bontás és az építés lassan haladt
a műemléképület boltívfödémes épü -
let szerkezete miatt. A Savaria Múze -
um tól régészeti felügyeletet kellett
megrendelni az építési engedélyben
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Emili Mynttinen mikkeli finn test -
vérgyülekezetünk önkéntese, 2014.
szep tember 27. és október 20.
között végzett Kőszegen önkéntes
munkát segítve a szeretetotthonban
és gyülekezetünkben. Részt vett
hittan és kon firmációi órákon, és
ifjúsági alkalmakon közelebb hoz -
va a finn fiatalok és az ottani egy-
ház életét. Szeretetotthonunkban
való szolgálata pedig a legjobbkor
jött, hiszen a lift építés munkálatai
és betegszabadság miatt nagy se -
gítséget jelentett min dennapi rész -
vétele az ételosztásban.  

ELKEZDŐDÖTT A MUNKA KISZSIDÁNYBAN

Pünkösd tájékán írtunk a Kiszsidányi
imaház és tanítólakás felújításával 
és átalakításával kapcsolatos elkép -
ze lé sekről. Az ötletek, gondolatok
az óta konkrét formát öltöttek.  Bokor
Csilla építész-tervező  elkészítette 
a ter veket, amelyekben a továbbra is
imateremként működő épületrész
mellett egy tetszetős és egyben jól
hasznosítható pihenőház kapott he -
lyet. A pihenőházban két vendég szo -
bát, étkező- és konyha helyiséget,
vizesblokkokat helyezett el a tervező,
a padláson pedig egy olyan tér kerül

kialakításra, ami elsősorban fiatalok
elszállásolását szolgáló „hálózsákos”
szállás. A kivitelezés fedezetének
biz tosítására pályázati forrásokat sze -
retnénk elnyerni, ám a pénzügyi alap
máris  elkezdett gyűlni. Müller Ágnes
(a korábbi kőszegi lelkész, Flie gen -
schnee Frigyes leánya) felajánlásával
és irányításával, kőszegi nőtestvé re -
ink segítségével az Orsolya-napi vá -
sáron több, mint 230 ezer forintnyi
árut értékesítettek és ezt a bevételt 
a Kiszsidányi munkálatokra ajánlot-
ták fel. Hálás szívvel köszönjük a tá -

mo gatást, hiszen túl az anyagi érté -
ken nagyon jó érzés, hogy ennyi
segítője és támogatója van ügyünk -
nek. A se gítők sora pedig folyta -
tódott. No vem ber 21-én elkezdődtek
a tényle ges munkálatok a vakolat
leverésé vel. Az első kalapácsütéseket
a Kőszegi „ifik” tették meg, majd 22-
én és 29-én a férfikör tagjai küzdöt-
tek a cementes kemény anyaggal. 

A Kiszsidányi férfiak három
szombat délelőttöt áldoztak a mun -
kára, ezzel a teljes külső vakolatot
sikerült leverni és elszállítani, az ala-
pot kiárkolni. Januárban a belső
vakolat eltávolításával folytatjuk…

Bánó Zoltán

előírtak szerint. Hálát adunk, hogy
nem tör tént semmilyen baleset a ve -
szélyes, bonyolult építési mun kák
során.

Időközben a liftakna elkészült és
várjuk a felvonó szer kezet építési
engedélyét. A lift darabokban, dobo-

zokba csomagolva „várja”, hogy
beépítésre kerüljön és betölthesse
nagyon várt funkcióját. Az év vége
közeledtével már biztos, erre csak 
az újév elején kerül sor. 

Köszönet illeti lakóinkat és a hoz-
zátartozókat, amiért türelemmel

viselték a megváltozott körülménye -
ket, a zsú foltságot, a zajt és a port.
Elismerés illeti az otthon nővé reit,
technikai dolgozóit, akik helyt állva
végzik lakóink gondozását, ellátását.                   

Schwahofer Péter

Finn önkéntes 
gyülekezetünkben



Szélrózsa 
az ifjúság szemével

Szárnyalj! Ez a jelige határozta meg a nyarunk 5 napját,
melyeket a soltvadkerti tó mellett töltöttünk. A 10.
Szélrózsa találkozóra sokan mentünk fiatalok és idén
már frissen konfirmáltak is jöttek velünk. Bár az út
hosszú volt, a helyszín kárpótolt minket. A fesztivál
ideje alatt sokféle kulturális- és sport programon
vehettünk rész, de a legjobbak a közös reggelik és az
esti koncertek voltak. A kemping ahol sátraztunk
szerencsére közel volt a programok helyszínéhez, így
nem kellett sokat gyalogolnunk. Az öt nap alatt sok új
barátot szereztünk és sok felejthetetlen élménnyel gaz-
dagodtunk. 

Marton Csaba
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Amikor gyülekezetünk hittanosaival, ifjúsági csoportjával
betlehemes vagy a húsvéti ünnepkörben passiójátékot
adunk elő, akkor bizony egy nagyon ősi bibliaértelmezés-
hez nyúlunk vissza.

A vallásos színjátékok nyomai a kora középkorig nyúl -
nak vissza. A IX. század végén a liturgiában kialakult 
az énekelt dialógus, a tropus. Ezekből a díszítő szövegek -
ből alakult ki a liturgikus játék, amelyben dramatizált for-

mában el is játszották a tropusokat. Funkciója az volt,
hogy a prédikációt illusztrálja. A középkori liturgiában 
a pré dikációban a bibliai történetet nem csak elbeszélték,
hanem párbeszédes formában megjelenítették az egyes
szereplők szavai, tettei mögött lévő érzéseket, gondolato-
kat.

Ezek a liturgikus játékok, amelyek elsősorban kará -
csonyhoz és húsvéthoz kapcsolódtak, eleinte a templom
falain belül, majd a XII. századtól kívülre kerültek. Így
alakultak ki a misztérium játékok.

Ezek a dramatikus játékok nem csak azért voltak fonto-
sak, mert az írni-olvasni nem tudókkal megismertette 
a bibliai történeteket, hanem azért is, mert az érzelmi
átélést is lehetővé tette.

A Szentírás bibliodramatikus megközelítése, más mint
egy tudományos előadás, vagy mint egy bibliaórai igéről
való közös beszélgetés. A bibliodráma a személyes
átélést, a megtapasztalás útját kínálja a résztvevőknek.
Alapvető vonása, hogy lehetőséget teremt arra, hogy az
ember a saját élethelyzetét, élettörténeti eseményeit össze -
kapcsolja a bibliai történet szereplőivel, valamint a bibliai
szöveg tanításával. Ezért nem színészi képesség, hanem
nyitottság szükséges hozzá.

A műfaj mai formája az 1960-as években Német or -
szágban evangélikus körökben vette kezdetét, azzal a cél-
lal, hogy a biblia-feldolgozás vonalán haladva újszerűvé
és befogadhatóvá tegyék a bibliai történetekkel való
találkozást. Magyarországra a kilencvenes évek elején

katolikus közvetítéssel érkezett meg a bibiodráma. Ma is
ró mai katolikus és református egyházi körökben van 
a legtöbb művelője. Idén ősztől a mi gyülekezetünk szer -
vezésében is elindult egy csoport, természetesen a bib -
liodrámához méltóan ökumenikus összetétellel. 

A csoport folyamat tanév végéig tart. Az a remény sé -
günk, hogy a jövőben, akár zárt csoportként, akár tema -
tikus workshop-ok formájában, – amikor is csak egy-egy
alkalomra köteleződnek el a részvevők –, minél többek
számára nyílhat meg ez a lehetőség. Hiszem, hogy 
a Szent írás bibliodramatikus megközelítése miközben
komoly önismereti hozadékkal jár, hitet mélyítő ajándékot
tartogat az abban résztvevőknek. S nem utolsó sorban 
a cso port védő hálójában jó hangulatban megélhető a bi -
zalom, az őszinteség, és a hitelesség gyógyító ereje.

B. Rohn Erzsébet

MI FÁN TEREM 
A BIBLIODRÁMA?
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Megjelent és gyülekezeti 
iratterjesztésünkben 

700 Ft-os áron kapható 
a 2015. évi 

gyülekezeti naptár!
Szeretettel ajánljuk 

Testvéreink figyelmébe!

Anyakönyvi bejegyzések 
a 2014. esztendőben

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

A KERESzTSÉG SzENTSÉGÉBEN RÉSzESÜlTEK: 
1. Komjáthy Ármin
2. Tóth Orsolya
3. Horváth Noel
4. Kökényesi zea zsófia
5. Móricz Olivér
6. Gáspár Anett Éva (felnőtt keresztség)
7. Neválovits Áron
8. Quezada Miron Manuel
9. Gábriel zoé Anna

10. Gomm Theodor Hugo
11. láng Bianka Tímea
12. Hegedűs Fruzsina Katalin (felnőtt keresztség)
13. Krály Eszter
14. Fider Csanád

HÁzASSÁGuKRA ISTEN ÁlDÁSÁT KÉRTÉK:
1. Rábay Andor és Budai Tímea
2. Király lászló és Petrovics Eszter
3. Ipkovich Dávid és unger Hajnalka (Horváthzsidány, 

ökumenikus)
4. Piskor Balázs és Maitz Nóra
5. Szabó Péter és Sztaracsek Adrienn
6. Honvéd Péter és Szemerei Panna
7. Serlegi Károly Achilles és Borbás Anikó 

(ökumenikus)
8. Jámbor Péter és Mészáros Beáta

A FElTÁMADÁS REMÉNySÉGÉBEN BÚCSÚz -
TuNK TŐlÜK:

1. Stokker Ferencné szül. Schwahofer Ilona (élt 64 évet)
2. Horváth István (élt 70 évet)
3. Kiss Tiborné, szül. Schrödl Erzsébet (élt 66 évet)
4. Oláh Tamásné, szül. Nagy Ágnes (élt 62 évet)
5. Csergő Endre (élt 68 évet)
6. Kappel Sándor (élt 90 évet)
7. Horváth József (élt 76 évet)
8. Schätzel József (élt 67 évet)
9. Dalos József (élt 81 évet)

10. Istenits Rezső (Kiszsidány, élt 82 évet)
11. Jámbor József (élt 85 évet)
12. Szemenyei Istvánné szül. Balogh Erzsébet (élt 91 évet)
13. Stampfné Bánhegyi Gabriella (élt 51 évet)
14. Christea Margit szül. Maxin Margit 

(Kőszeg-Kolozsvár, élt 92 évet)
15. Májer Istvánné szül. Dányi Mária (élt 73 évet)
16. Berki Istvánné szül. lágler Jolán Gyöngyi 

(Kiszsidány, élt 59 évet)
17. Háziné Vida Gabriella (élt 42 évet)

Időnk már lejárt. Indulni kell tovább.
Új célok várnak, várnak ránk, utunk visz tovább.
Szívünket kösd össze már! Hozz új találkozást!
Jézus, te áldjad, áld meg hát utunkat, merre visz tovább.
Mégsem búcsúzunk, hisz nálad újra találkozunk,
Minden út hozzád visz jó Urunk.
Vezess hát! Várnak újabb csodák.
Vezess hát! Tárd ki az ég ajtaját. Vezess hát!
Induljunk bátran Jézus lábnyomán. Jézus lábnyomán! 

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 százalékának  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 

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.

14.00 Istentisztelet Kiszsidányban (minden

második vasárnap)

KEdd 15.00 Gyülekezeti bibliaóra
SZERdA 16.00 Bibliai játszóház 

(minden hónap első hetében) 

18.30 Kóruspróba
CSüTÖRTÖK 15.00 Konfirmációi óra 

16.00 Konfirmációi előkészítő óra
17.00 Bibliodráma csoport (kéthetente)

PÉNTEK 17.00 Férfikör (a hónap 2. hetében)

17.00 Mária-Márta kör (alkalomszerűen)

18.00 Ifjúsági alkalom (megbeszélés

szerint)

Deutscher Evangelischer Kirchentag
Stuttgart 3. – 7. Juni 2015

Információ a Német Evangélikus Egyházi Napokról a

http://www.evangelikus.hu/kirchentag-2015-reszvetel

oldalon.
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Gyülekezeti események
2014. második felében

• Június 9-én pünkösdi ökumenikus istentiszteletet
tartottunk templomunkban.

• Június 11-én került sor az immár hagyományos kerti-
partyra a szeretetotthon udvarán, ahová lakóinkon kívül
az év során önkéntes munkát végző asszonytestvérek,
illet ve a férfikör tagjai is hivatalosak voltak.

• Június 13-tól Baranyay Csaba lelkész négy hétig
Mikkeliben, finnországi testvérgyülekezetünkben végzett
szolgálatot.

• Június 16. és 20. között tartottuk gyülekezeti nap -
közis táborunkat, a Hittanhetet gyülekezetünk gyermekei
számára.

• június 26. és 29. között második alkalommal tartot -
tunk külön gyülekezeti ifjúsági tábort Gyenesdiáson.

• Július 16. és 20. között gyülekezetünk fiataljai is részt
vettek a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozón, Solt -
vadkerten. Kőszegről összesen 27 fő vett részt a talál ko zón.

• Augusztus első hétvégéjét gyülekezeti kóru sunk 
az Őr  ségben töltötte, szolgált a MEVISZ Bárka táborban,
illetve a vasárnapi istentiszteleten Őrimagyarósdon.

• Szeptember 7-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet
templomunkban.

• Szeptember 14-én a családi istentisztelet keretében
Start-istentiszteletet tartottunk, ahol a konfirmációi előké-
szítő csoport tagjait áldással indítottuk útjukra. 

• Szeptember 17-én hivatalvizsgálat és ehhez kapcso -
lódó presbiteri gyűlés volt gyülekezetünkben Rostáné Piri
Magda esperes vezetésével. 

• Szeptember 27. és október 20. között Emili Myntti -
nen finn önkéntes szolgált gyülekezetünkben.

• Szeptember 28-án a Kotimaa finn egyházi lap olvasói
csoportja látogatott gyülekezetünkbe, és vettek részt 
a csa ládi istentiszteleten. Délután pedig a Kampits Pincé -
szetben vendégeskedtek a csoport tagjai.

• Október 1-jén tartottuk a bibliai játszóház első őszi
alkalmát.

• Október 5-én teremtés ünnepi hálaadó istentiszteletet
tartottunk a családi istentisztelet keretében.

• Október 10-én az Evangélikus Szakközépiskola diák-
jai és finn önkéntesünk is részt vett a „72 óra kompro -
misszumok nélkül” című programban.

• Október 10-11-i hétvégén egyházmegyei ifjúsági
találkozó volt Őrimagyarósdon. Szombaton délután
Tamás misével zárult a program.

• Október 12-én tartottuk az őszi kiszállást Kis -
zsidányban.

• Október 16-án Steve Apirana ausztráliai énekes adott
koncertet templomunkban. Ezen a napon itt volt John
Oostdyk az Atlantic Bridge hollandiai központú nem -
zetközi ifjúsági szervezet vezetője is, akik az Evangélikus
Szakközépiskolában népszerűsítették szolgálatukat. 

• Október 19-én a családi istentisztelet keretében ke -
resztelői emlékeztető istentisztelet tartottunk. 

• Október 24-25-én az Orsolya napi vásár keretében 
a kis zsidányi imaház felújítására és a pihenőház kialakí -
tására folyt gyűjtés Müller Ágnes szervezésében.

• Október 30-án a Reformáció és kultúra jegyében
Gregersen-Labossa György tartott előadást gyülekeze-

tünkben, másnap este reformáció ünnepi közös úrvacsorai
istentiszteleten pedig Donatin Tamás református lelkész
hirdette Isten igéjét templomunkban.

• November 18-án az Országos Evangélikus Múzeum
munkatársai jártak Kőszegen a „Kőszegi toronyélmény”
projekttel kapcsolatos egyeztetésen. 

• November 22-én egyházmegyei konfirmandus talál -
ko zó volt Kőszegen.

• November 21-22-én, illetve 29-én önkéntes munka
folyt Kiszsidányban az ifjúság a férfikör és a kiszsidányi
testvérek segítségével. 

• November 30-án, advent első vasárnapján tartottuk
meg a hagyományos advent esti istentiszteletet temp lo -
munkban konfirmandusaink szolgálatával, melyen kiosz -
tásra kerültek az asszonyok által készített adventi ágak. 

• december 5-én a szeretetotthonban a lakók és az ifjú-
ság közös alkalmára került sor. 

• december 7-én advent második vasárnapján este 
a Jurisich téri gyertyagyújtás gyülekezetünk szolgálatával
tör tént. 

• december 10-én gyülekezetünk adott otthont a Vasi
Evangélikus Egyházmegye lelkészi munkaközösségi ülé -
sének.

• december 11-én közös éneklésre gyülekeztünk össze
templomunkba Legszebb karácsonyi énekeink címmel.
Köz reműködött a gyülekezet énekkara, valamint Szász
Judit és Bánó Mátyás orgonán.  

• december 12-én a férfikör, 16-án a keddi bibliakör,
19-én pedig az ifjúság karácsonyi alkalmára került sor a
gyülekezeti házban. 

• december 17-én adventi zenés áhítat keretében a Ci -
rá kulum együttes adott koncertet a gyülekezeti teremben,
igét hirdetett Varga Diána lelkésznő. 

Előttünk álló alkalmak

Konfirmáció
2015. április 12-én, húsvét utáni első vasárnap

10 órától tartjuk a konfirmációt gyülekezetünkben.

üNNEPELJüNK EGYüTT HúSVÉT HAJNALÁN!
Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk mindenkit
temp lomunkba április 5-én 5.00 órára. Az istentisz telet
után közös húsvéti reggeli lesz a gyülekezeti házban.

Ökumenikus imahét
2015. január 18. és 25. között 

az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk. 

Vasárnap és hétfőn a Jézus szíve plébániatemplomban, 

keddtől péntekig az evangélikus templomban.

25-én vasárnap pedig ismét 
a Jézus szíve templomban találkozunk.

az evangélikus templomban római katolikus, 
a Jézus szíve templomban protestáns 

igehirdetők szolgálnak.
Január 23-án pénteken ökumenikus ifjúsági 

istentiszteletet tartunk az evangélikus templomban.

• A Nők Ökumenikus Világimanapjának kőszegi alkal-
mát 2015. március 6-án tartjuk az evangélikus gyülekeze-
ti teremben. 
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ÁDVENTI ÁLDÁS
(Varga Gyöngyi)

Jöjjön el hozzád Isten
ezen az ádventen is
életed dolgos mindennapjaiba
legbensőbb álmaid és árnyaid világába
találkozásaidba és döntéseidbe
Jöjjön egészen közel hozzád
hogy meghallhasd hangját, amint szólít a téli csöndben
hogy megláthasd éltető fényét az ádventi gyertyalángban
hogy rátalálj a békességre, amit egyedül csak ő adhat
és megerősödhess a benne való bizalomban

Ő
aki a Kezdet
az Élet
a Remény
érkezzen meg szívedbe az ő örömével
és készítsen fel téged az eljövendő Ünnepre 

ÁDVENTI ÁLDÁS
(Varga Gyöngyi)

Jöjjön el hozzád Isten
ezen az ádventen is
életed dolgos mindennapjaiba
legbensőbb álmaid és árnyaid világába
találkozásaidba és döntéseidbe
Jöjjön egészen közel hozzád
hogy meghallhasd hangját, amint szólít a téli csöndben
hogy megláthasd éltető fényét az ádventi gyertyalángban
hogy rátalálj a békességre, amit egyedül csak ő adhat
és megerősödhess a benne való bizalomban

Ő
aki a Kezdet
az Élet
a Remény
érkezzen meg szívedbe az ő örömével
és készítsen fel téged az eljövendő Ünnepre 

Bibliai játszóház

Szeretettel várjuk az óvodásokat és a kisiskolásokat minden
hónap első
szerdáján 
a bibliai 
játszóházba! 

Első alkalom 

az új évben 
2015. 
január 7-én 
lesz.


