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XV. évfolyam, 2. szám 2018. Karácsony

„Jézus, drága Üdvösségem. 
Hadd legyen életem 
Csak tiéd egészen! 
Szívem tőled el nem válik. 
Enyém vagy! 
Elég vagy Nékem mindhalálig!” 

(EÉ 162.4)

Gerhardt Pál gyönyörű karácsonyi énekverse elgondolkod-
tat. Tényleg elég? És főleg mindhalálig? Nem az van sok-
szor, hogy még ez is, meg az is, meg amaz is kell az ünnep-
lésünkhöz? Sokszor olyan az adventünk, a készülődésünk, 
mint egy hatalmas, nyüzsgő karácsonyi 
vásár. Egy nagy kavalkád, amelybe min-
dent megpróbálunk beleszorítani, min-
dennek megpróbálunk helyet találni. És 
hát bármilyen furcsa, de tényleg rengeteg 
minden elfér benne. Eleven, sokszínű, 
mozgalmas a készülődésünk és az ün-
neplésünk egyaránt.

A XVI. századi flamand festészet bib-
likus alkotásaira jellemző a nagyon ap-
rólékos ábrázolás. Rengeteg minden van 
a képen, s bizony legtöbbször keresni 
kell rajta azokat a figurákat, alakokat, 
akik a festmény címét adják. Mintha ez-
zel tanítani akarnának a lényeglátásra.  
A hétköznapiban is felfedezni a szentet.

Amikor ott álltam ádvent második va-
sárnapján a Jurisics téren a vásári forga-
tagban szemben a hatalmas ádventi ko-
szorúval, körbe véve a templomos éneklő, és a távolban 
hahotázó, kiabáló vásáros emberekkel, akkor megfogal-
mazódott bennem a kérdés, hogy miért is kell mind a két 
közösség? Hogy is tartozik mind a két világ, mind a két 
hang ádvent második vasárnapjához? Talán ezért, mert  
ez a realitás. Hogy is lehetne magasztosabb, szakrálisabb 
az ádventi-karácsonyi ünneplésünk a város közepén, vagy 
az otthonunkban, amikor e világban élünk, és ízig-vérig 
ragaszkodunk ehhez a világhoz, minden értékéhez és ér-
téktelenségéhez. De ebben a világban mégis ott van a szent 
is. Lehet, hogy nem mindig látszik, és főleg nem annyira 
egyértelműen. Nem mindig látványos, olykor keresni is 
kell, de ott van, jelen van. 

Karácsonykor Isten szeretetét ünnepeljük. Azt ünnepel-
jük, hogy Jézus ebbe az egyáltalán nem fennkölt, nem ma-
gasztos, hanem nagyon is hétköznapi, zűrzavaros világba 
jött és hozta el a szentet, hogy megmutassa és elénk élje 
Isten szeretetét. Hétköznapi emberként, hétköznapi kö-
rülmények között jött közénk. Olyannyira, hogy a római 
birodalom népszámlálási forgatagában jól tudjuk, hogy 
csak néhányan észlelték és követték a jelt, és indultak az 
istállóhoz megnézni a kisgyermeket. S miközben az élet 
ment tovább, tette mindenki a dolgát, jött-ment, örült és 
szomorkodott, panaszkodott vagy örvendezett, kiabált 
vagy hallgatott, azalatt néhány pásztor, és bölcs leborult a 
jászol előtt, mert felismerte az istálló szagban is a Szentet. 

Tanulhatunk a napkeleti bölcsektől. Leginkább azt, hogy 
volt szemük a rendkívülire. Felismerték, s attól a perctő 
kezdve az egy, fényes csillagot nem keverték össze sem-
mivel. Elég volt nekik ahhoz, hogy mindent hagyjanak, 
és útnak induljanak, és megkeressék azt, akire a jel utal.  
És megtanulhatjuk tőlük azt is, hogy a legnagyobb sür-
gés-forgásban, a hétköznapi bizonytalanságban, és a min-
dennapok sok viszontagsága közepette is észrevehető, 
hogy mi az igazán fontos és lényeges, és egyáltalán nem 
szükségszerű, hogy életünkben – függetlenül attól, hogy 
éppen mi vesz körül – szem elől tévesszük, hogy miért va-
gyunk itt, miért vagyunk úton, és hogy az egész hosszú 
utunknak mi a célja.    B. Rohn Erzsébet

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!



A KŐSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: a Kőszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu Honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelős szerkesztő: Baranyay Csaba
Tördelés, lapterv: Mező Beatrix Alice
Készült a Projekt Nyomdában, Kőszegen

Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.

szegletko’’’’

Ó É V I  M E D I TÁ C I Ó 
Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosság-
ban, hogy a világosság fiai legyetek! (Jn 12,36)

Induljon a visszaszámlálás! TÍZ, KILENC… Már ke-
zemben a pohár. Javarészt üres sütis tálak az asztalon. Kint-
ről tűzijáték robbanó hangja hallatszik. Körben a barátaim 
állnak. Ezernyi emlék. Van, aki itt lehetne, de már nincs. 
Mégis mindenütt önfeledt arcok. Nemsokára megszólal 
a himnusz is. Egyik barát még a zenét próbálja lehalkíta-
ni, hogy halljuk a televíziót. Többen átkaroljuk egymást.  
A szoba másik felében valaki kilöttyintette a pezsgőjét. 
Még van idő újra tölteni. A házigazda ugrik is az üvegért, 
gyorsan nehogy lemaradjanak. A társaságban többen han-
gosan számolnak vissza.

…NYOLC… Hideg és sötét az óév este. Talán már túl 
sok szilveszter van a hátam mögött. Valahogy nem vá-
gyom régi szilveszteri mulatságok forgatagába. Ahol fe-
lejteni próbáltam a felejthetetlen. Kitörölni a kitörölhetet-
lent. Úgy csinálni mintha egy fantasztikus évre csak még 
jobb jönne, pedig már egy ideje nagyon nem ez a helyzet. 
Változik bármi is néhány másodperc alatt? Fordul egyet a 
világ? Oly sokan vannak, akik már ilyenkor, este hatkor 
kint nyüzsögnek a fagyos hideggel mit sem törődve, bu-
liról-bulira járva. Ők még nem tudják. Vagy nem akarják 
tudomásul venni. Ma este nehéz ünnepelni, mert nincs iga-
zán mit ünnepelni. Hol van már a karácsony fénye?! Mi 
maradt belőle? Ma este talán nem csak én ültem magamba 
roskadva a templompadba. Mi van bennünk? Várakozás? 
Hálaadás? Vagy már csak fáradság? Fájdalom? Magány? 
Mi vezetett ma ide?

…HÉT… Ha kialszik a láng a világító toronyban, ak-
kor már csak a belső iránytű marad és az elég szeszélyesen 
működik. Én próbáltam odafigyelni, a fényforrást követni, 
de így is gyakran legyűr a sötétség. Magába zár. Nagyon 
igazak a jánosi sorok: aki sötétségben jár, nem tudja hová 
megy. Céltalan az élete. Egyik pillanatról a másikra él.  
Aktuális döntéshelyzetek csapdájába szorulva. Vagy éppen 
elveszve a káoszban. Újra és újra falaknak ütközve. Aki 
sötétségben jár az mindenbe belekapaszkodik, amit a keze 
ér. Ideológiákba, ezotériába, a józan ész mindenhatóságá-
ba, egy-egy karizmatikus emberbe. Később jön csak rá, 
hogy milyen mulandóak ezek a kapaszkodók. Hogy hosszú 
távon nem segítenek a tájékozódásban. Hogy nem segíte-
nek mindig a jó döntést hozni. Miért ekkora a felelősség, 
ha kicsi vagyok felelősnek?! 

…HAT, ÖT… Én kerestem az Istent. Próbáltam a fény-
ben maradni. Újra és újra nekifeszültem, hogy megfejtsem 
az üzenetét, megértsem a tervét. Olvasom a Szentírást. 
Mikor többet, mikor kevesebbet. Mégis újra és újra zsák-
utcákba futok. Nem értem vagy félreértem az üzenetét és 
mindig csak utólag leszek okosabb. Mint a Jézus korabe-
li zsidóság. Pedig ők megérezték a helyzet komolyságát. 
Megsejtik a Messiás, az Emberfia eljövetelét. Érzik, hogy 
valami van a levegőben a Názáreti Jézus Jeruzsálemi bevo-
nulását követve. Sőt, rá is kérdeznek: Miért kell felemeltet-
nie az Emberfiának, ha egyszer a Zsoltáraink szerint örök-
re megmarad?! Ki ez az Emberfia? Az igazságot keresik és 
Krisztus állandó jelenlétére vágynak. Hogy örökké velük 
legyen. Hogy kézzel fogható legyen az Üdvözítő. Hogy 
végre helyre álljanak a dolgok. Miért mondja Jézus, hogy 
fel kell emeltetnie az Emberfiának, ha egyszer éppen arra 
van szükségünk, hogy örökre megmaradjon, hogy örökre 
velünk legyen?!

…NÉGY, HÁROM… Félek a felelősségre vonástól, de 
vágyom is arra, hogy rám találjon az Isten! Hogy válaszol-
jon, de most ne félrebeszélve! Ha a jelenlétedre vágyom 
Uram, akkor ne a világosságról és a sötétségről taníts!  
Ha rád van szükségem, akkor ne rejtőzz el! Miféle esze-
ment bújócska ez?! Újra és újra felteszem magamnak a 
kérdést: miért rejtőzködő az Isten?! Miért nem mutatja 
meg igazságát? Miért nem hozza el az ő országát? Miért 
nincs jelen, ha szükségem van rá. Amikor nyilvánvalóvá 
is tehetné valóságát. Amikor sóvárogva várja a világ és vá-
rom én is. Valahogy úgy, ahogy József Attila írja Gyermek-
ké tettél című versében: 

Etess, nézd – éhezem. Takarj be – fázom.
Ostoba vagyok – foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, – távozzon tőlem a félelem. 

Jézus ezt mondta nekik: Még egy kis ideig közöttetek 
van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg 
nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket; 
mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg 
nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy 
a világosság fiai legyetek!

... ITT VAN. Tiéd ez a kis idő. Tiéd a mai nap. 2018. de-
cember 31. Ez az óra. A most pillanata. Nem hiába válaszol 
Jézus úgy ahogy. Nem hiába beszél újra a világosságról. 
Nem hiába hirdeti meg a kis időt. Ez a kis idő az ébredés 
pillanata lehet mindannyiunknak. Az elengedés, a vigasz-
talás, a kegyelem pillanata. Mert érkezhettünk bármekkora 
bánattal és kétségekkel az új évbe, az Istennel való talál-
kozás fényt hoz a sötétségbe. Nem kell, hogy ellenségünk 
legyen az idő. Hanem éppen, hogy Isten kezébe helyez-
hetjük életünk idejét, hogy aztán tőle kapjuk vissza. Hogy 
hozzá térjünk vissza és vele indulhassunk újra, sőt, hogy 
vele születhessünk újra. Ez a most a kairos, az alkalmas 
idő, amikor a közénk született világosság udvarába léphe-
tünk. Amikor Jézus Krisztus, a földre jött Isten nyomába 
szegődhetünk. 

Baranyay Bence
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Új tető, új ablakok  
és új akadályok Kiszsidányban

Néhány hete felkerült a cserép a Kiszsidányi Imaház felújított te-
tőszerkezetére. A szakemberek szép munkát végeztek, máris kibon-
takozni látszik az épület megújuló arculata. Elkészült az aljzatbeto-
nozás, felkerültek a villamos vezetékek csövei. A jó időt kihasználva 
a kivitelező megkezdte a külső és belső vakolási munkálatokat, így 
a keményebb hidegek megérkezése előtt beépítésre kerültek az új 
ablakok is. Az ablakokat a régiek mintája alapján készítette egy 
helybéli mester, aki alvállalkozóként vesz részt a felújításban.

A jó hírek mellett sajnos vannak kevésbé örömtelik is. A várt 10 
%-os támogatásnövelést csak az önkormányzatok kapták meg ebben 
a pályázati körben, így a beruházás önrészéhez még további adomá-
nyokat kell kérnünk. A finanszírozás ütemezése is veszélybe került 
azáltal, hogy a pályázatot pénzügyileg támogató állami szerv nem 
tudja feldolgozni a hatalmas iratmennyiségeket, csúsznak a kifizeté-
sek. Az augusztusig kifizetett számlák utáni visszaigénylésből még 
semmit sem kaptunk meg. 

Mindezek ellenére bizakodóan nézünk a jövő elé, mert a mun-
kálatok a problémák ellenére szépen haladnak.             Bánó Zoltán 

Pályázati programok 2019-ben
A Kőszegi Forrás HACS támogatásra javasolta a TOP- 7.1.1-16-
H-017-2.3-004 jelű pályázatunkat (a végső döntést az Irányító 
Hatóság mondja ki), melynek köszönhetően 2019-ben az aláb-
bi programjaink valósulhatnak meg, melyekre szeretettel hívjuk 
testvéreinket és minden érdeklődőt:

 i HÁZASSÁG HETE 
Február 10-17. Játékos feladatok házaspároknak
A programra jelentkező házaspárok játékos feladatokat kapnak a 
hét minden napjára, melyeket kettesben kell „megoldjanak”, ezzel 
is erősítve a házastársi közösségüket.
Február 15-én, pénteken 17 órakor Süveges Gergő és felesége,  
Rudan Margit tart előadást „…és mi van a happy end után?” cím-
mel a gyülekezeti házban.
Február 17-én, vasárnap a 9 órás istentiszteleten kerül sor a házas-
párok megáldására.

 i HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE
Március 30. 18 órakor komolyzenei koncert templomunkban.
Március 30-április 7. Életút labirintus a templomban.

 i TEMPLOM ÉS TORONY KÖZÖTT – SZABADTÉRI 
CSALÁDI NAP 
Május 19-én, vasárnap egész napos rendezvényre várunk kicsinye-
ket és nagyokat egyaránt. A programból: istentisztelet, kézműves 
foglalkozás, főzőverseny, Ziránó Színház bábelőadása, a Menyegző 
Társulat népzenei hangszerbemutatója és táncház várja majd az ér-
deklődőket.

 i REFORMÁCIÓ HÓNAPJA
Október 1-november 3. Egész októberben megtekinthető a gyü-
lekezetünk életéből rendezett fotókiállítás, mely a múltat és jelent 
helyezi párhuzamba. 
Dr. Szabó Lajos előadása, Korál-sziget együttes koncertje.

 i ÁDVENT
December 1-jén a Kaláka együttes Szabad-e bejönni ide Betle-
hemmel? koncertjével is készülünk a Karácsonyra.

Vendégek Mikkeliből 
Szeptemberben a Mikkeli egyházmegye három 
gyülekezetéből Hirvensalmiból, Kangasniemi-
ből és Mikkeliből érkezett egy csoport Vas me-
gyébe. A vendégek a budapesti tartózkodás utá-
ni hétvégét a három vendéglátó gyülekezetben, 
Nemescsóban, Bükön és Kőszegen családoknál 
töltötték bepillantást nyerve az egyes gyüleke-
zetek életébe. 
Így nálunk Kőszegen testvérgyülekezetünk tíz 
tagjával ismertettük meg városunkat, és  vit-
tük el őket a sümegi várjátékokra. A találkozás 
csúcspontját a vasárnapi istentiszteletek jelen-
tették. A 9 órai istentiszteleten templomunkban 
Juha Palm hirdette Isten igéjét, a családi isten-
tiszteleten pedig egy gyermekéneket tanítottak 
finn testvéreink.  Este a Stefanich pincészetnél 
tartottuk a búcsúesti vacsorát. Megerősödtünk 
közös hitünkben és Krisztusban ismét közelebb 
kerültünk egymáshoz. 
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... és megújulnak energiáink
Épületenergetikai korszerűsítés és eszközfejlesztés  

a Szeretetotthonban
Mintegy hat évvel ezelőtt mertünk 
nagyot álmodni és az Igazgatótanács 
támogató határozatának a birtokában 
megkezdtük a Kőszegi Evangélikus 
Egyházközség tulajdonában lévő Sze-
retetotthon épületének korszerűsítését 
szolgáló tervezés előkészületi mun-
kálatait. Az eredeti konventház 1843-
ban épült műemléki védelem alatt álló 
épület, ennek minden előnyével és 
hátrányával. A fűtésrendszerünk nem 
tudta kifűteni a magas belmagasságú 
helyiségeket a rossz állapotú nyílás-
zárók, a szigeteletlen falak és födém 
miatt. Feltérképeztük azokat a terüle-
teket, ahol a legnagyobb hiányossá-
gok voltak és ahol megtakarításokat 
lehet elérni a fenntartási, üzemelte-
tési költségek terén. Ezzel biztosítva  
a hosszútávú, fenntartható működést. 
Szerencsére a fenntartó Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház átérezte intéz-
ményünk helyzetét és teljes mérték-
ben mellénk állt. Nagy tapasztalattal 
rendelkező szakemberekkel megkezd-
ték a pályázati források felkutatását. 
2016-ban megkezdődtek a tervezői 
munkák. A komplett tervdokumentá-
ció elkészüléséhez építészmérnökök, 
gépészmérnökök, villamosmérnökök 
és faipari mérnök csapatmunkájára 
volt szükség. Fenntartónk az egyházi 
és világi épületek energetikai korsze-
rűsítésében nagy tapasztalatokkal és 
jó referenciákkal rendelkező Alterna-
tív Energia Centrum Kft.-t bízta meg a 
pályázati tevékenység bonyolításával.

A 2017. év a KEHOP pályázat el-
készítésével, beadásával telt. Nagy 
örömünkre a pályázat sikeres volt.  
A generálkivitelezést a budapesti 

székhelyű Thermo-Épgép Kft. nyerte 
el. Sajnos az eredeti elképzelésekben 
megfogalmazott igényeket le kellett 
redukálni, mert az elnyert összeg nem 
nyújtott fedezetet az összes területre. 
Le kellett mondanunk a világításkor-
szerűsítésről, a tetőfelújításról és az 
eszközfejlesztésről, azonban a meg-
maradt megvalósítható beruházási ele-
mek is nagyon jelentős eredmények. 
Végül az idei év őszén megkezdődtek 
a tényleges munkálatok.

A kivitelezői munkák megkezdése 
előtt, illetve azzal párhuzamosan biz-
tosítanunk kellett a megfelelő munka-
területek átadását. A teljes padlásteret 
le kellett lomtalanítani. Ez a feladat 
meghaladta a Szeretetotthon kerete-
it. Példaértékű összefogással a gyü-
lekezet valamennyi csoportja kivette  
a részét ebből az első ránézésre szinte 
lehetetlen feladatból. Közel egy hó-
napig tartott, míg a Férfikör tagjaival,  
az ifisekkel, a konfirmandusokkal, más 
önkéntesekkel és sok esetben lakóink 
és munkatársaink hozzátartozóival ki-
egészülve letisztítottuk a padlást és a 
kazánházat.

A beruházás során megújultak az 
ablakok külső táblái. A belső toko-
kat és az ablaktáblákat újragyártották 
hőszigetelt üvegezéssel. A padlásfö-
dém teljes felületére 25 cm-es szigete-
lés került. A kazánházunk és a fűtéshá-
lózatunk megújult. Kettő darab nagy 
teljesítményű kondenzációs kazán állt 
üzembe. Új szivattyúrendszer, távfel-
ügyelt időjárás-követő fűtésszabályo-
zás került beépítésre. Valamennyi ra-
diátorra termo-szabályozót szereltek. 
Azokban a helyiségekben, ahol ez 

szükséges volt a radiátorokat újakra, 
illetve nagyobbakra cserélték. 56 da-
rab villamosenergiát termelő napele-
met és 8 darab használati melegvizet 
előállító napkollektort helyeztek el az 
épület tetejére. A szolár elemek alatt 
kicserélték a tetőléceket és kijavítot-
ták a hibás cserepezést.

Az épületen belüli munkálatok 
befejezése után megkezdődhetett a 
takarítás. Kollégáink gyülekezetünk 
asszonytestvéreivel karöltve vállal-
ták ezt a nagy feladatot. Az udvaron 
felhalmozott hulladékot szelektálva 
tároltuk. A korábban adományként 
kapott, használaton kívüli gyógyá-
szati eszközökből több rászorulónak 
tudtunk segítséget nyújtani. A segítők 
elszállíthatták az eltüzelhető faanya-
got. A használhatatlan lomok a sze-
méttelepre kerültek az Evangélikus 
Szakgimnázium diákjainak és trakto-
rának segítségével. Végül a Férfikör 
közel két tonna fémhulladékot adott 
le a MÉH telepre, az ebből származó 
bevétel a Szeretetotthon pénztárába 
bevételezésre került.

Az új nyílászáróknak, a födém 
hőszigetelésének, valamint a korszerű 
fűtésnek az előnyeit már most élvez-
hetjük. A megújuló energia hasznosítá-
sát célzó berendezések megtakarítása 
várhatóan a jövő évben már kimutat-
ható lesz.

A korszerűsítési munkálatok mel-
lett az idei évben sikeresen pályáztunk 
a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Diakóniai Tartalékalap pályázatán. 
Ipari mosogatógép, önjáró fűnyíró, öt 
darab elektromos kézszárító, laptop 
beszerzésével és a biztonsági kame-
rarendszer bővítésével gyarapodott 
intézményünk eszközállománya.

Hálás szívvel köszönjük a Magyar-
országi Evangélikus Egyháznak, a 
projektet lebonyolító és a kivitelezést 
végző szakembereknek, a Férfikör 
tagjainak, a gyülekezeti önkéntesek-
nek és munkatársainknak, hogy segítő 
közreműködésükkel megvalósulhatott 
ez az összetett, nagy erőforrásokat 
igénylő felújítás, amely a Szeretetott-
hon jövőbeli fenntartható, gazdaságos 
működtetését hivatott elősegíteni. Kü-
lön köszönjük lakóinknak és hozzátar-
tozóiknak, hogy türelemmel és meg-
értéssel fogadták az építkezéssel járó 
zavaró tényezőket.     Schwahofer Péter
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Kitüntetés a Diakónia napján 
A Diakónia napja a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatának 
ünnepe. Évről évre Sztehlo Gábor születésnapján gyülekeznek össze a diakóni-
ában dolgozók és önkéntesek, hogy hálát adjanak az egyházban zajló diakóniai 
munkáért. Budapesten a Deák téri evangélikus templomban megrendezett alkal-
mon az idei évben ismét volt díjazott Kőszegről. 

Az előző években már díjat kaptak Schwahofer Gusztáv és Schwahofer Gusz-
távné az év diakóniai önkéntese, Németh Tamásné az év diakóniai munkása, tavaly 
Szép Ágnes az év diakóniai szponzora díjat kapták. 

Idén pedig az év diakóniai munkása díjat a Nyugati Egyházkerületből szere-
tetotthonunk dolgozója, Brezovichné Paulovics Andrea kapta meg. Gratulálunk 
neki és Isten áldását kívánjuk további szolgálatához!

Szélrózsa 
Bükön

2018. július 25. és 29. között tartották 
az idei Szélrózsa Találkozót, amely egy-
házmegyénk területén – Bükön került 
megrendezésre.

Nagy öröm volt, hogy az idei talál-
kozón a közel harminc kőszegi szélró-
zsázón kívül is sokan jöttek át egy-egy 
napra, és a záró istentiszteleten is nagyon sokan vettek 
részt gyülekezetünkből.

Az idősebb fiatalok közül többen is vállaltak szolgá-
latot szervezőként, egy-egy program felelőseként, vagy 
a háttérmunkában tevékenykedve. De volt fórumbeszél-
getésen résztvevő kőszegi is, illetve a Vasi egyházme-
gye bemutatkozását is többen segítették, az egyik reg-
geli áhítaton is kőszegiek szolgáltak. A szombati napra 
meghirdetett futóversenyre pedig hatan is beneveztek 
gyülekezetünk tagjai közül. S külön örömünk volt, 
hogy a fiúknál Schwahofer Balázs, a lányoknál pedig 
Marton Emese hozták el az ezüstérmet a 6 kilométeres 
távon az igen népes mezőnyt maguk mögött hagyva.

Kőszegi evangélikusnak lenni
Mit jelent nekünk az Evangélikus 
Egyház és mit jelent a Kőszegi Evan-
gélikus Gyülekezet? Az Egyház, a 
Gyülekezet ahol valamikor megke-
reszteltek, ahová őseink, szeretteink is 
jártak, ahol gyermekeink konfirmáltak 
vagy éppen előtte állnak és ahol nyil-
vántartásban vagyunk.

Milyen szívet melengető karácsony 
este együtt énekelni a gyertyafényes 
templomban vagy konfirmációkor a 
fiatalokat fehér ruhában látni az oltár 
előtt. Ilyenkor különösen is átélhetjük, 
hogy egy nagy közösségbe tartozunk. 
Az istentiszteleteken világító gyer-

tyák, az úrvacsorai ostya, a fűtött pa-
dok természetes kellékei egy istentisz-
teletnek. Sokszor nem is gondolunk 
rá, hogy ezeknek és sok minden más-
nak – például ingatlanjaink működte-
tésének – anyagi vonzatai is vannak, 
amit nekünk gyülekezeti tagoknak 
kell előteremtenünk.

Ugyanígy a mi feladatunk a lel-
készeink illetménye is. A gyülekezet 
hívta meg szolgálatra őket, így termé-
szetes, hogy nekünk kell viselnünk az 
ezzel járó kötelezettségeket is. 

Ahhoz, hogy továbbra is a megszo-
kott körülmények között lehessünk 

együtt, hallgathassuk Isten Igéjét és 
találkozhassunk egymással a gyüle-
kezeti alkalmakon, nekünk is tennünk 
kell. Az egyházfenntartói járulék fize-
tésével személyesen is támogatói le-
szünk a gyülekezetnek és kinyilvánít-
juk, hogy továbbra is tagjai szeretnénk 
lenni ennek a közösségnek. Ez egy 
fontos elköteleződés az evangélikus 
egyház, a helyi gyülekezet mellett.

Bíztatok minden Testvérünket, 
hogy adományával, járulékfizetésével 
segítsen fenntartani közös gyülekeze-
tünket.

Marton András, felügyelő

Egyik ifin megkérdeztük a fiatalokat, hogy mi volt jó a Szél-
rózsán.

Fiataloknak szólt és fiatalokat szólított meg… nem volt 
unalmas… evangélikus szervezés… a sátrazás, a közösségi él-
mény… igazi bőség zavara… a színes programok… a jó koncer-
tek… Pál Feri előadása.. a különböző sátrak, mint a Deviszont 
sátor… jól átjött a találkozó témája… az áhítatok tömegeket 
mozgattak meg… jó volt a helyszín… a szombati futóverseny… 
családias és csöndes… a sátorhelyek a templomudvarban és a 
programhelyszínek közötti távolság lehetett volna kisebb… si-
került új ismeretségeket kötni, még külföldiekkel is… jók voltak 
az énekek és jó volt együtt énekelni… legközelebb is megyünk 
akármilyen messze is lesz a következő…
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A 2018. esztendő a kazuális 
szolgálatok tükrében

KERESZTELÉS

Horváth Mátyás
Tisza Zétény
Rozgonyi János 
     (felnőtt keresztelés)
Párkány Szilvia 
     (felnőtt keresztelés)
Kopasz Szilvia
Gazdag Gréta
Horváth Lénárd
Nowacek Emili
Horváth Benett
Szabó Milán

Takács Gergely
Deli Flóra
Neválovits Szonja
Németh Emília
Mozsolicz Ármin
Krály Sára
Alapi Kamilla
Németh Vanessza Kata
Lakics Zénó
Németh Milán Miló
Németh Mirkó
Zsömbölyi Napsugár

ESKETÉS

Dr. Kovács Balázs és Németh Tímea
Kampits László Gergő és Cser Nikolett 
     – ökumenikus Gyöngyösfaluban
Kevin Sreicher és Albert Nikoletta
Proks Áron Dávid és Tudosze Anett
Horváth Zsolt és Gaál Helga
Baranyay Bence és Gáspár Anett
Rozgonyi János és Tilhof Filoména

TEMETÉS

Kajári Viktória (42 éves)
Schranczné Krug Hajnalka (48 éves)
Hidegh Lajos (86 éves)
Csörnyi Lajos (75 éves)
László Ernőné Gazdag Irén (82 éves)
Reymeyer Lajos (74 éves)
Béres Jánosné Schwahofer Margit (84 éves)
Albert Károlyné Kovács Rozália (88 éves)
Serlegi Károlyné Schönfeld Karolin (78 éves)
Szalay Imre (55 éves)
Döbrösi Antalné Ott Stefánia (82 éves)
Paár Ottóné Aranyos Éva Erzsébet (53 éves) 
     – Kiszsidányban
Nemes János (67 éves)
Németh József (78 éves)
Hettlinger Kamilla (93 éves)
Plechl Józsefné Torda Irén Ibolya (73 éves) 
Gaál Lajos (70 éves)
Nem a gyülekezet területén végzett szolgálatok:
Dévényi József Sándor (86 éves) – búcsúztatás 
    Kőszegen, temetés Győrben
Fövényi Ilona (87 éves) – Zalaszentgróton
Pintér Gyuláné Rácz Etelka (91 éves) – Gércén

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

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  

900 Ft-os áron kapható 
a 2019. évi gyülekezeti 

naptár!
Szeretettel ajánljuk  

Testvéreink figyelmébe!

KONFIRMÁCIÓ
2018. április 28-án, Húsvét utáni első vasárnap  

10 órakor tartjuk konfirmációi ünnepünket  
gyülekezetünkben. 

ÜNNEPELJÜNK ISMÉT EGYÜTT
HÚSVÉT HAJNALÁN!

Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk 
mindenkit templomunkba április 21-jén 5 órára.
Az istentisztelet után közös húsvéti reggeli lesz  

a gyülekezeti házban.

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.
  11.00 Istentisztelet Kiszsidányban  

(kéthetente)
 KEDD  15.00 Gyülekezeti bibliaóra
 SZERDA  16.00 Bibliai játszóház 
   (minden hónap első hetében)  
  18.30  Kóruspróba
 CSÜTÖRTÖK  10.00 Bama-mama kör (minden 2. héten) 
  15.00 Konfirmációi óra
  16.00 Ifjúsági óra
  18.00 Imakör
  18.30 Emmaus-kör (kéthetente)
 PÉNTEK  17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetében)
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Gyerekeknek
Összeállította: Martonné Némethy Márta

Árnyék kép
Sötétíts be minden pöttyözött területet!

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így

fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Szív küldi
Olvasd el a szív alakba írt üzenetet! 

Ki adta át az üzenetet és kiknek?

Ézsaiás próféta jövendölt Jézusról 
Egészítsd ki a betűk alsó részét, hogy olvashatóvá váljon a prófécia!

Karácsonyfa
Fejtsd meg a rejtvényt! Ha elkészültél, a számozott négyzetek-
ben lévő betűket írd a karácsonyfa alatti számok fölé! Ha jól 
dolgoztál, egyik szép karácsonyi énekünk kezdősorát kapod.

Párosító! 
Két angyal ugyanúgy van  
öltözve és ugyanaz az ajándék  
van a kezükben. Megtalálod, 
melyik ez a kettő?
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Gyülekezeti események 
2017. második felében

Június 3-án, vasárnap tartottuk a tanévzáró istentiszteletet 
templomunkban
Június 15-én, pénteken templomunkban volt az Evangéli-
kus Szakgimnázium tanévzáró istentisztelete. 
Június 16-án a férfikör kirándulására került sor, melyet 
követően a Kampits pincészetben a férfikör tagjai és házas-
társaik közös ebéden vettek részt.
Június 19-én került sor a Söptei Imre szerkesztésében 
megjelent „Ágostai és helvét. A reformáció története Vas 
vármegyében” című kiadvány kőszegi bemutatójára. A ki-
állítási kalauzt Pröhle Gergely a MEE országos felügyelő-
je ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Június 18. és 22. között hétfőtől péntekig tartottuk gyü-
lekezeti napközis hittantáborunkat, melynek témája Dávid 
király volt. 
Június 23-24-én a Tokaji Evangélikus Gyülekezet cso-
portja volt vendégünk gyülekezetünkben. A vasárnapi is-
tentiszteleten Gerlai Pál tokaji lelkész hirdette Isten igéjét. 
Június 24-én vasárnap Bobán az egyházmegyei közgyű-
lést követően történt meg az újraválasztott egyházmegyei 
elnökség Rostáné Piri Magda esperes és Mórotz Zsolt egy-
házmegyei felügyelő, valamint az egyházmegye megvá-
lasztott tisztségviselőinek a beiktatása. 
Július 7-én szombaton a Bozsodi Quartett adott hangver-
senyt templomunkban.
Július 25. és 29. között Bükön tartották a Szélrózsa Evan-
gélikus Ifjúsági Találkozót, melyen gyülekezetünkből is 
sok fiatal vett részt.
Augusztus 6-7-8-án este a Bozsoki Zenei Fesztivál kere-
tében több koncert helyszíne is volt templomunk. 
Szeptember 8-án, szombaton a Gyertyafényes kamaraze-
nei sorozat koncertjére került sor templomunkban.
Szeptember 9-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet 
templomunkban. 
Szeptember 14-16-i hétvégén Mikkeli testvérgyülekeze-
tünk csoportja volt vendégünk Kőszegen. A vasárnapi is-
tentiszteleten Juha Palm dómesperes hirdette Isten igéjét 
templomunkban. 
Szeptember 20-án tartottuk az imakör első alkalmát temp-
lomukban. 
Szeptember 23-án volt Kiszsidányban az őszi kiszállás.  
A 11 órai istentisztelet kétnyelvű alkalom volt. 
Szeptember 25-én a Diakónia napján Brezovichné Paulo-
vics Andrea kapta az év diakóniai munkása díjat Budapes-
ten a Deák téri templomban rendezett ünnepen. 
Szeptember és október hónapban több alkalommal gyü-
lekezetünk különböző csoportjai végeztek önkéntes mun-
kát a szeretetotthonban a padlás szigetelésének előkészí-
tésére.
Október 6-án a Dabasi Evangélikus Egyházközség cso-
portja tett látogatást gyülekezetünkben.
Október 31-én 18 órakor reformáció ünnepi istentisztele-
tet tartottunk templomunkban, melyen szolgált gyülekezeti 
kórusunk is. 

November 3-án, szombaton a férfikör szervezésében a kő-
szegi Kálvária templomhoz kirándultunk és ismerkedtünk 
a templom és a remetelak történetével. 
November 10-én Kőszegen volt a hagyományos Egyház-
megyei Konfirmandus Nap, melyen százhúszan vettek 
részt egyházmegyénk gyülekezeteiből. A kőszegi konfir-
mandusok az előző estét és éjszakát is együtt töltötték a 
gyülekezeti házban. 
November 15-én este az evangélikus egyház Gyülekezeti 
és Missziói Osztályának két munkatársa Bárdossy Tamás 
és Németh Zoltán osztályvezető a kőszegi presbitérium 
számára tartottak csapatépítő alkalmat a gyülekezeti ház-
ban. 
December 2-án a hagyományos ádvent esti istentiszteletet 
konfirmandusaink és gyülekezeti énekkarunk szolgálatá-
val tartottuk, melyen kiosztásra kerültek az asszonytestvé-
rek által készített ádventi ágak is. 
December 5-én, szerdán este német nyelvű istentisztele-
tet, december 12-én pedig taizei áhítatot tartottunk a gyüle-
kezeti házban, december 19-én gyülekezeti kórusunk szol-
gálatával a szeretetotthonban tartottunk ádventi áhítatot.
December 9-én a második ádventi gyertya meggyújtása 
gyülekezetünk szolgálatával történt a Jurisics téri ádventi 
koszorúnál. 
December 14-én, pénteken tartotta a férfikör hagyomá-
nyos karácsony előtti vacsorával egybekötött záró alkal-
mát a gyülekezeti házban, december 18-án, kedden pedig a 
bibliakör szeretetvendégséggel egybekötött záró alkalmára 
került sor. 

Előttünk álló alkalmak

2019. március 1-jén, pénteken tartjuk a Nők Imanapjának 
kőszegi alkalmát az evangélikus gyülekezeti házban.

IMAKÖR INDULT GYÜLEKEZETÜNKBEN 
Minden csütörtökön 18 órakor a templomban – a téli idő-
szakban a gyülekezeti teremben. 2019-ben az első alka-
lom január 3-án, csütörtökön lesz a gyülekezeti házban.  
Szeretettel várjuk minden csütörtökön este azokat a Test-
véreket, akik szívesen vesznek részt abban az imakörben, 
ahol egy fél órás csendben hálát adhatunk Urunknak, 
együtt imádkozhatunk gyülekezetünkért, és Isten elé vi-
hetjük személyes kéréseinket. 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2018. január 20. és 25. között.

Az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk.

Vasárnap, hétfo”n és kedden 
a Jézus szíve templomban,  

szerdán, csütörtökön és pénteken  
az evangélikus templomban találkozunk.

A Jézus szíve templomban protestáns, az evangélikus  
templomban római katolikus igehirdeto”k szolgálnak.

Január 24-én, csütörtökön ökumenikus  
ifjúsági istentiszteletet tartunk.
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