
MAGVETÉS
A SÁRVÁRI EVANGÉLIKUS

EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
   2012. Karácsony

Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk!
Mi hiányzik az ember-

nek? Felületes válaszokból 
igen hosszúra nyúlna a fel-
sorolás. Csak a legtöbbet 
emlegetett eseteknél 
maradva: Mennyi lenne az 
a pénz, amire azt mondaná 
mindenki, hogy az elég? 
Dédelgetett kedves álom: 
„Ha én gazdag lennék, 
dana – dana-   dan.” Ha 
csak egy „milcsi bácsit” is 
ismerünk, mindjárt riasztó-
vá változik a kép. Világ 
cégek sikeres menedzsere-
inek hétvégéjéről miért 
beszélnek megütközéssel 
úgy az emberek, hogy 
„nyakkendősök péntek 
estéje.” Hazai viszonylat-
ban is miért lesz öngyilkos 
egy szépség királynő? Mi 
lehet elég, ha a felsorolt 
álmok nem azok? Az igazi 
hiány nem kívül, hanem az 

emberen belül van. Lelki 
éhségnek is nevezhetjük. 
Illusztrációnk egy pünkös-
di rózsa, ami a fekete-fehér 
nyomdatechnika miatt, 
pünkösd színét ugyan nem 
hordozza, de benne foglal-
tatnak a pünkösdi láng-
nyelvek és a Lélek galamb-
ja. Magunkénak érezhetjük 
az Úr Jézus ígéreteit: 

Veletek maradok a világ 
végezetéig, és kaptok 
Szentlelket, hogy megért-
sétek mind azt, amit taní-
tottam nektek. A megértés 
nem csak a tudnivalók 
elsajátítását jelenti, ami 
máshol lehet akár kőbe 
vésve, vagy arany leme-
zekre írva, hanem jelenti 
azt a többletet, azt a kész-
séget, ami cselekedeteim 
mozgató rugója. Sokszor a 
legjobb szándék is kevés, 
de a Szentlélekkel való 
közösség mindenre elég 
lehet. Életünk során, ebben 
a világban, erre a két segít-
ségre, a Krisztussal és a 
Szentlélekkel való közös-
ségre  van szükségünk. 
Kimondva, vagy kimon-
datlanul erre várunk, ezt 
óhajtjuk. Nélküle a világ 
kincse sem elég. Mióta 

Isten közvetlen közeléből, 
az édenkertből kikerül-
tünk, oda érez, és vágyó-
dik vissza szívünk. Hála a 
mindenható és gondviselő 
Istennek, aki jól látja és 
szánakozva helyzetünkön, 
elküldte megváltásunkra 
Jézus Krisztust. Az Atyától 
és a Fiútól pedig kapunk 
életünk megoldásához, jól 
megtetézett mértékkel 
Szentlelket.  Kérjétek: 
Szentlélek Isten jöjj szí-
vünkbe, igen óhajtunk! 
Jöjj gyámolító, jöjj vigasz-
taló, mennyei társ, hogy a 
bús árvaságból kiválts! 
Jöjj égi erő, jöjj lelkesítő, 
jöjj szent tiszta láng, hogy 
tüzet fogjon e fásult világ!   
Ámen

    Gyarmati István
lelkipásztor
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2010. HÚSVÉT

Húsvét felé a böjti úton.
A böjti idõszak felénél járva, Isten

szólt az Õ népéhez Ézs 43, 22-25 ál-
tal. Csodálatos, ahogy az Úr tetteirõl
és terveirõl szól. Majd az Atyai zok-
szó és választottainak korholása kö-
vetkezett. "Nem engem hívtál segít-
ségül! Nem nekem áldoztál! Nem
engem követtél!" Szemléljük Izrael
népét, hogy lehetnek ilyenek? Ott a

hatalmas Isten köztük, mégis hátat
fordítanak neki. Ugyan ebben a tü-
körben milyen a mi nemzetünk, mi-
lyenek vagyunk mi? A magyar átlag-
ember arra sem emlékszik mit
mondtak a múlt héten a híradóban.
Nem, hogy mit ígértek neki négy év-
vel ez elõtt. Mostanra láthatná, ki-
mit váltott be az ígéretébõl. Talán
már arra sem emlékezünk mi volt a
tegnapi nap. Az egyik napról a má-
sikra élünk. Nem mérlegelünk, nem
tervezünk. Csak a mai napnak aka-
runk élni? Vagy van elképzelésünk a
jövõrõl? Istennel és Isten ügyével is
ilyenek vagyunk. Csak sodródunk az
árral, a világ áradatával. Az a hal,
amelyik csak sodródik a vízben az

döglött hal. Csak az élõ hal úszik a
vízben, leginkább szemben az árral.
Sok ember sodródik a magatehetet-
len világgal az örök halálba. Itt az
idõ a döntésre, a választásra! A vilá-
got teremtõ Isten a mi Atyánk. Nem
sodródhatunk. Éledjünk, kezdjünk
úszni. Kezdjünk élni, kezdjünk em-
lékezni és tervezni. Tudatosan élni,

nem pedig nap-
ról napra. Tu-
dom sokan fá-
radtak, tudom
sokan erõtlenek,
vagy elfáradtak.
Sok a gond, sok
a nyûg. A világ
súlya nehezedik
ránk. Nem bûn
az, ha Isten
gyermekei fá-
radnak és erõt-
lennek érzik ma-
gukat. Az a bûn,
ha a semmit te-
vés mocsarában
jól érezzük ma-

gunkat. 
Testvérek! A mennyei Atya szeret

minket ajándékokkal meglepni. Fi-
gyeli, mivel kedveskedhet gyerme-
keinek. Figyeli mi a kívánságunk.
Aki veszi a bátorságot és kér Istentõl
naponta erõt és energiát, kitartást a
feladataihoz, annak Isten megadja,
megadja bõségesen. Istennél kere-
sünk megoldást a problémáinkra,
vagy valaki másnál? Azt veszem
észre, az emberek inkább a világnál
keresik a megoldást. Néha úgy tûnik,
találnak is. Úgy tûnik, a pszicholó-
gus megoldja a dolgokat azzal, hogy
felszínre hozza és beszélnek a prob-
lémákról. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Clairvaux-i Bernát 
1090-1153 

Jesu, dulcis memoria.
Jézus édes Emlékezet.
(Ev.Ékv. 360.sz. ének)

Jézus, édes emlékezet,
Te adsz szívünknek örömet.
Se méz, se semmi nem lehet, 
Jelenlétednél édesebb.

Jézus, szívbéli szent öröm,
Igazság kútja, fényözön,
Gyönyör, túl minden gyönyörön,
Kihez a vágy közel se jön.

Ki téged ízlel, éhezik,
S szomjasabb lesz, aki iszik.
De másra már nem szomjazik,
Csak Jézusért óhajtozik.

Maradj velünk, Uram, maradj, 
Fényedbõl fényességet adj,
Elménkben ködöket ne hagyj,
Ki e világnak méze vagy! 

Ha szívünket látogatod,
Az igazság felragyog ott,
A hiúság elpárolog,
S a mélyben szeretet lobog.

Ezer vágyam feléd eped:
Mikor jössz, Jézus? - kérdelek.
Mikor vidítsz föl engemet,
S elégíted ki lelkemet?

A keresztút stációi Német Mihály szobrászmûvész alkotása

2014. PÜNKÖSD

Túrmezei Erzsébet

A BIRODALMAM

Lélek, én lelkem, hogyha ismernélek!
Ha bejárhatnám a határidat!
- Neki indulok s olyan szövevényes...
a folyamain nincsenek hidak. -
Ha ismernélek, s tudnám, mihez kezdjek!
Mélységeidből titkok integetnek.

Lélek, én lelkem, mért vagy nyughatatlan?
Megfélemlítőn zúgsz, morajlasz folyvást.
S én idegenül önbirodalmamban,
remegve tartom kezemben a kormányt.

Koldus királyod, mit tegyek veled?
Merre keressek segítő kezet?

Lélek, én lelkem, hol van az a Mester,
Ki téged ismer, minden titkodat?
Aki zúgó folyamaidon által
hidat fénylő szivárványból vonat...
Ó, jöjjön, akár zúgó harsonával,
akár simogatóan, csendesen:
én koronámat lábához teszem.
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Gyülekezetünkből tízen vettünk részt 2014. május 
31-én a Győrben megrendezett missziós napon, ami-
nek hívogató címe így szólt: A titok nyitja.  Öröm-
mel indultunk, hiszen az ilyen alkalmakon kitekin-
tünk életterünkből, és több száz hittestvérrel együtt 
töltekezünk lélekben.

Ezen a délelőttön Szemerei János püspök úr Ef 6, 
18-24 alapján tartotta nyitó áhítatát. Sarkalatos sza-
vai a következők voltak: titok, közösség, küzdelem, 

összefogás, harc, kihívás, felelősség, próbatétel, ke-
gyelem és ajándék. Végül Márai Sándor A gyer-
tyák csonkig égnek című regénye alapján szólt ar-
ról, hogy a titkokat időnként fel kell tárni, mert a 
fontos dolgokat csak így érthetjük meg és így jutha-
tunk előbbre. 

A közösség szóval kapcsolatosan az összefogás 
fontosságát hangsúlyozta. Sokfélék vagyunk, de Is-
tennek ezzel is terve van.  Közös célokat csak ösz-
szefogással, egymás támogatásával érhetjük el. Eh-
hez azonban fontos még az is, hogy Isten segítségét 
hívjuk, aki megígérte, hogy „veletek vagyok min-
den napon….”. Ez a küzdelem néha nehéz, fáradsá-
gos, akárcsak a sportolók nehéz edzése, de a győze-
lemnek csak akkor van igazi értéke, ha megküzdünk 
érte. A helyszín is inspiráló volt, hiszen a Győztesek 
Csarnokában voltunk együtt.  A püspök úr gondola-
tai után a 364. éneket – „Öröm van nálad…”- éne-
keltük.

Ezt követően Széles Sándor kormánymegbízott 
mutatkozott be. A csánigi gyülekezetből indult, je-
lenleg a mosonmagyaróvári gyülekezet tagja és a 
2013 júniusi Győrt és környékét ért árvízi menté-
sek irányítója volt. Lebilincselő volt filmvetítéssel 
egybekötött visszaemlékezése. A Duna és a Rába fo-

lyók vízszintje, amelyek most békésen folydogálnak 
az egyetem közelében, soha nem látott magasságot 
ért el egy éve. Nagy volt a kihívás, megfeszített küz-
delemben dolgoztak az emberek éjjel-nappal a gáta-
kon. Igen jól esett akkor, hogy sokan jöttek segíteni, 
és összefogtak a mentési munkálatokban. Isteni ke-
gyelem kellett ahhoz, hogy emberéletet nem köve-
telt ez a katasztrófa. Akik ott fáradoztak, azok szá-
mára új jelentést nyertek a következő szavak: kihí-
vás, közösség, összefogás, harc, kegyelem. A próba-
tétel maradandó élménye az volt, hogy közel kerül-
tek egymáshoz az emberek, és Isten gondviselését is 
magukon érezték.

Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató előadása kö-
vetkezett ezután: Érzelmi intelligencia – a kapcso-
latépítés titka címmel, mely leginkább a gyermekek 
helyes neveléséről szólt. Hétköznapi példákkal, vi-
selkedésmintákkal szemléltette, hogy ez bizony ne-
héz dolog, és isteni kegyelem nélkül nem megy. 
Mert milyen a gyermek? Hasonló Pál apostolhoz, 
aki azt írta a Római levélben: „Tudom a jót, és te-
szem a rosszat”. 

Fontos, hogy a gyermekeket odafigyeléssel támo-
gassuk, vegyük észre adottságaikat, fejlesszük kész-
ségeiket. Ne csak a kognitív képességet, a tudásszin-
tet növeljük, hanem az érzelmi intelligenciát is. Kö-
zösen éljük át velük az eseményeket, engedjünk te-
ret a sírás, nevetés, fájdalom, csodálkozás, öröm át-
élésének. A legnagyobb pedagógus Jézus, aki pél-
dabeszédekben tanított, hogy mindenki megérthes-
se őt. 

A tartalmas előadás után jól esett az ebéd és egy 
kis levegőzés a szabadban. Közben a Luther Kiadó 
és Pécsi Rita könyveiből, hangfelvételeiből vásárol-
tunk, majd szekciós előadásokon vehettünk részt, 
ahol a következő témákról volt szó: nemzetek fele-
lőssége, afganisztáni tapasztalatok, férfikörök, bör-
tönszolgálat, cigány misszió, egyetemi lelkészség.

Délután a sportcsarnokban a csákvári, a győri, a 
soproni és a szombathelyi egyesült egyházi kórus 
mutatkozott be, és korál feldolgozásokat adtak elő. A 
hangverseny közreműködői voltak, illetve egész nap 
a gyülekezeti éneklést is a Lajoskomáromi Evangé-
likus Fúvósok kísérték.  Záró áhítattal és úrvacso-
ra közösséggel ért véget a találkozó. Oda- és haza-
felé is a szombathelyi küldöttséggel együtt utaztunk 
vonattal, s a viszontlátás reményében köszöntünk el 
egymástól.

    Pócza Csabáné

A Nyugati Egyházkerület missziói napja Győrben

Sárvári csoportunk a rendezvény oltára előtt



MAGVETÉS    3 2014. PÜNKÖSD

Szeretettel köszöntjük és mutatjuk be az evangélikus újság 
olvasóinak az 50 és 25 évvel ezelőtt konfirmált jubilánsainkat, 
valamint gyülekezetünk idén konfirmált fiataljait. 

50 évvel ezelőtt konfirmáltak 1964-ban:

Gőcze Sándor József
Ódor Lajos Béla
Varga László
Mendel Emma
Remete Ilona Judit
Tölgyesi Ilona Zsuzsanna
Mészáros Ilona
Rozmán Ilona Rozália

25 évvel ezelőtt konfirmáltak 1989-ban:

Gángó István
Hérincs Zoltán
Horváth Norbert
Kiss Zoltán
Surányi Ervin
Tóth Balázs
Görög Eszter
Géczi Mónika
Horváth Gabriella
Kovács Tünde

Idén – 2014-ben konfirmáltak:

Balázs Fanni
Benedikti Dániel 
Biczó Alexandra
Lysewycz Adrienn
Németh Andrea 
Nyári Szintia
Szanyi Gergő

A szeretett szülők, nagyszülők, keresztszülők és a gyüleke-
zet felé elmondott köszönő szavaikat fiataljaink még az alábbi-
akkal egészítették ki:

Egy felfedező út végére értünk. Igaz, sokat kellett tanul-
nunk, de az évek alatt sok mindent elsajátítottunk, bővültek 
bibliai ismereteink. Szívünkbe egyre jobban beköltözött az Úr 
Jézus, azt is megtanultuk, hogy mindenre van erőnk a Krisz-
tusban, aki megerősít bennünket. Köszönjük Tisztelendő úrnak 
és kedves feleségének, Lenke néninek, valamint hitoktatóink-
nak odaadó munkáját, kitartásukat, türelmüket, mellyel Isten 
felé terelgettek bennünket, és megkövetelték, hogy megtanul-
juk azokat az ismereteket, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy 
gyülekezetünk felnőtt tagjaivá válhassunk. 

Szeretettel a 2013/14. tanév konfirmandus csoportja.

Konfirmáció

50 évvel ezelőtt konfirmáltak

25 évvel ezelőtt konfirmáltak

2014-ben konfirmáltak

,,Légy hű mindhalálig, és neked adom az örök élet 
koronáját!"            Jel 2,10
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A májusfa állító rekord kísérletben április 30.-án este a Fér-
fiegylet is tevékenyen részt vett. A fa előkészítésében és felállí-
tásában  12-en, segítő és kísérő résztvevőként még  23–an erő-
sítették csapatunkat. 

Az édesanyákat köszöntötték május 4.-én tartott istentiszte-
letünkön a hittanosok népes csoportja.

Apáink emléke címmel tartotta brassói testvér gyülekez-
tünk május 11.-én, hagyományos szórvány napját. Az első vi-
lágháború eseményeiről és áldozatairól rendeztek kiállítást. 

Május 10-én a parókia régi kútjára házi vízművet telepí-
tettünk.

Képek a gyülekezeti élet tavaszi alkalmairól

A Pedagógus Nap alkalmával, június 1.-én az istentisztele-
ten köszöntöttük Gruber Lászlóné Éva nénit, aki 15 évi hitok-
tatói szolgálat után  „másodszor is” nyugdíjba vonult.

Cantete vasárnapján május 18-án, a Kortárs Keresztyén 
Kórus szolgált az istentiszteleten.
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Május utolsó vasárnapja hagyományosan a hazá-
ért életüket áldozó hőseink emléknapja. Rábapatyon 
a bogyoszlói temetőben is van egy szerény, de gon-
dozott katona sír, a gyalog út közepe táján, befe-
lé menet a bal oldalon. A fejfán, és a temető tér-
képen is csak ennyi olvasható: Ismeretlen Katona. 
Néhány hete meglebbent az ismeretlenség fátyla a 
nyughely fölött. A Magyar Honvédelmi Miniszté-
rium Hadisír Gondozó Intézetétől Dr. Töll Lász-
ló ezredes – főosztályvezető munkatársa: Kohlrusz 
Gábor keresett fel minket.

Helybéliek emlékezete szerint 1944/45 során volt 
egy hadifogolytábor a falu Sárvár felőli végén, a 
majorban. Igen sok német és magyar katonát tar-
tottak ott fogva. Onnét szökött meg egy katona, de 
az oroszok elfogták a temető közelében, vele meg-
ásatták a sírt, majd lelőtték és belelökték. Később a 
helybeliek hantolták el és azóta is ápolják a sírját. 

Azonosítás céljából exhumálásra került sor 2014. 
április 14-én hétfőn kora reggel. Egyházközségünk 
részéről részt vett a feltáráson Mendel Károly te-
mető gondnok és Németh Jánosné testvérünk. 

Az ott nyugvó ismeretlen katona ruházata alapján 
megállapították, hogy nem német, hanem magyar 
katonáról van szó. Személyi azonosító lapot nem 

találtak a sírban. Megtörtént végül a sír visszahan-
tolása. Nyugodjon tovább békében Ismeretlen Ka-
tonánk a mi földünkben mindaddig, amikor majd a 
Feltámadás Ura visszaadja őt szeretteinek és üdvö-
zültjeinek. Áldja meg az Úr azok figyelmes szere-
tetét és kezük munkáját, akik eddig és ezután is sír-
ját ápolják. 

Szeretettel kérjük azok segítségét, akik tudnak 
valamit annak a hadifogoly tábornak a működésé-
ről, visszaemlékezéseiket osszák meg velünk. 

                            Gyarmati István 
                           lelkipásztor

Hősök Napja

Az ismeretlen katona hantolt sírja A Rábapaty bogyoszlói temető térkép részlete

,,Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja az ő embertársaiért." 
Jn 15,13
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Hogyan is lehetne szavakba önteni mindazt, amit az 
ember átél és megtapasztal egy zarándoklat során? Mi-
ként lehet ezt megosztani másokkal? Talán ez a legérde-
kesebb dolog, amiről írhatok. 

Ha betérünk egy könyvesboltba és az eladót meg-
kérdezzük, hogy tudna-e ajánlani valami olvasmányt a 
Caminorol, egy egész polcra mutat ahol különböző írók 
tollából származó írások tárulnak elénk. Számos neves 
író megpróbálta már szavakba önteni a tapasztalatait 
köztük Tolvaj Ferenc vagy Paulo Cohelo. Sándor Ani-
kó írását nagyon sokan előszeretettel olvasták, de vannak 
kevésbé ismert emberek, akik mind-mind a saját szava-
ikkal próbálták kifejezni mindazt, ami velük történt. Az 
interneten is sok írást, fórumokat és közösségi portálokat 
találunk, amely a Caminon tapasztalt élményekről vagy 
éppen az útitervekről és utazási tippekről szólnak. Van-
nak, amelyek a puszta tényekre szorítkoznak és vannak 
olyanok, amelyek lelki útmutatót is adnak a jövendő za-
rándokok kezébe.  

A képek erejére támaszkodva is sok érdekes dolgot le-
het megmutatni a természeti tájakról vagy éppen város-
okról és emberekről. Nagyon sok kiállítást szerveznek a 
Caminon készített fényképekből és festményekből. Sok 
filmben is megpróbálták már visszaadni egy-egy történe-
ten keresztül, hogyan is néz ki a spanyolországi Mezeta 
vidéke vagy éppen Galícia tartománya egy gyalogos za-
rándok szemével. Mindegyik történet különböző, és 
igen, minden zarándoklat különbözik. Mert a zarándok-
lat az emberekben zajlik, minden más csak díszlet. 

Hazatérésem után számos barátom és munkatársam ér-
deklődve hallgatta az utazásról szóló beszámolómat. Az 
adatok, képek és kisebb történetek mind-mind azt a célt 
szolgálják, hogy a hallgató, olvasó egy pillanatra el tud-

ja képzelni, hogy milyen is lehet zarándoknak lenni, nap 
- nap után felkelni és gyalogolni. Megpróbáltam azt is el-
mesélni, hogy milyen folyamatok zajlottak a lelkemben 
és a belső világomban, mindez azonban csak mese. Sem-
mi sem fogható ahhoz az érzéshez, mint amikor a Leoni 
katedrálisban elcsendesedve, látva a gyönyörű oltárt, a 
festett üvegablakokat egy pillanatra részese lettem vala-
mi nálamnál sokkal nagyobbnak. Hirtelen értelmet nyert 
a “hit, remény és szeretet” Mindez elmondhatatlan és le-
írhatatlan. 

Már évek múltak el és még ma is átélem néha azt a 
gyönyörű pillanatot. Bármennyire is igyekeztem való-
sághűen szavakba önteni a végén mégis csalódottan ta-
pasztaltam, hogy rajtam kívül talán senki sem érti, hogy 
miről is írok. Ekkor döntöttem úgy, hogy új módját vá-
lasztom annak, hogy megtapasztaljam és megosszam a 
Camino élményét. Társakkal vágok neki az útnak, úgy 
ahogyan az a legmegfelelőbb számunkra. Egyfajta szol-
gálatnak tekintem, a Camino szolgálatának. Ezúttal leg-
kedvesebb gyerekkori barátnőmmel gyalogosan vágunk 
neki és ki tudja, mit tartogat számunkra Navarra vidéke. 
Bizakodva pakolgatjuk a zarándokzsákot és várjuk a haj-
nali ébresztőt, amely egy új utazásra invitál bennünket. 

„A boldogság csak akkor valódi, ha megosztod vala-
kivel.”

Ezzel az idézettel búcsúzom, mert ismét vár az Út!

Buen Camino!                                                                              

   Köteles Hédi

Zarándokzsák III. – ha az Út hív menni kell

Útra kelő barátnők

Lisszabon a portugáliai kiinduló pont
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Meghívó
               

Kedves Sárváriak és Város Környékiek!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a  második 

amerikai-magyar musical táborba.

  Vendégeink június 28-án szombat délután érkeznek. 
 20 órai kezdettel a Sárvári Oratórikus Kórus hangversenyén veszünk részt 
 a Spirit Hotel nagytermében. Ez a program szabadon látogatható.

  Június 29-én vasárnap, 9:30 órai kezdettel közös istentisztelet lesz az evangélikus 
 templomban. Közös éneklés, bemutatkozások, üdvözlések és nyitó program.

 Az új mű címe: Tales of Wonder – Történetek a csodákról.
 A tábort vezeti: Vianna Pilkington.  

  Ideje: 2014. június 30. hétfőtől – július 6. vasárnapig. 
 Helyszíne: A Sárvári Tinódi Gimnázium
 Napirend hétfőtől péntekig: 6 – 12 évesek próbája:  9 órától 11:30 óráig.
 13-19 évesek próbája:13:30 órától 16 óráig. Felnőttek próbája 19 órától 21 óráig.

  Szombaton főpróba és sport nap.

  Vasárnap 9:30 órakor lesz a mű előadása a Gimnázium dísztermében.
 12 órakor közebéd, búcsúparti az evangélikus parókia udvarán.

Részvételi díj nincs, azonban jelentkezéskor 500 Ft/fő befizetését 
kérjük a táborral kapcsolatos dologi kiadásainkra.

Jelentkezési lapot az evangélikus parókián kell kérni és leadni 2014. június 23-ig 
a Sylvester u. 3.sz. alatt. Telefon: 95/320-473
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Június 8-án vasárnap, 9:30 órai sárvári istentisz-
teleten a Kortárs Keresztyén Kórus és a hittanosok ün-
nepi szolgálata, valamint az oltári szentség várja a gyül-
ekezetet az Úr házában. 

Június 9-én Pünkösd hétfőn Sárváron ugyanebben az 
időben, Rábapatyon pedig 11 órától lesz ünnepi istentisz-
telet. Ezen a napon Rábapatyon lesz úrvacsora közösség. 

Nőegylet
Június 10-én kedden 18 órától tartja havi összejövetelét.

Férfiegylet
Június 24-én kedden 18 órától tartja havi összejövetelét. 

Nyári szünet
Június végétől – augusztus végéig a rendszeres heti és 

havi kiscsoportos összejöveteleinket szüneteltetjük. 

Musical, ének-zenei tábor
Június 28. és július 7. között ismét Sárváron lesznek 

régi amerikai barátaink. Minden érdeklődő csatlakozhat 
a programhoz, bővebb hirdetésünk szerint. 

Nádasdy Történelmi Fesztivál
Július 20-án vasárnap 9:30 órai kezdettel az evangéli-

kus templomban hálaadó istentiszteletet tartunk. A Ná-
dasdy család emlékezetét a Nádasdy Bandérium jeleníti 
meg. 

A Kortárs Keresztyén Kórus a főtéri esték sorozat 
keretében július 31-én 20 órától szerepel. 

Állami ünnep
Augusztus 20-án, szerdán 9:30 órai kezdettel, az evan-

gélikus templomban ünnepi hálaadó istentiszteletet 
tartunk. Közreműködnek a Folklór Fesztivál vendég 
csoportjai. Az új kenyér szentelés után közebéd az árkád-
soron. 

Tanévnyitó istentisztelet
Szeptember 7-én vasárnap 9:30 órai kezdettel, hittano-

sok szolgálatával nyitjuk meg az új tanévet.

Templom szentelés
Szeptember 20-án szombaton 11 órakor a Sárvári 

Evangélikus Egyházközség Rábapatyi fíliájában Szeme-
rei János, a dunántúli evangélikus püspök újraszenteli a 
felújított evangélikus templomot. 

Reformációi Emlékbizottság
Szeptember 27-én szombaton, a hazai reformáció 500. 

évfordulójára készülve „A reformáció forrásvidékei” 
címmel folytatódik a soproni, a sárvári és a budavári 
gyülekezetek találkozója. 

Az Egyházközség hírei és programjai

Magvetés. A Sárvári Evangélikus Egyházközség ingyenes negyedévi lapja. Megjelenik az egyházi év fő ünnepei előtt. 
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