
 
Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség, 2019. július 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Abby imádsága 
Mindenekelőtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket 

és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és 

csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. 1Tim 2,1-2 

 

Abby és anyja egy híradás során hallott egy fiatal férfiról, aki egy repülő-

gép szerencsétlenségben súlyosan megsérült. A baleset során elvesztette 

édesapját és mostoha anyját is. Noha ez a férfi ismeretlen volt a számukra, 

azt mondta Abby anyja: „Imádkoznunk kell érte és a családjáért.” Így is 

tettek. 

Egy évvel később Abby egyetemre ment, és amint belépett a tanterembe 

egy diák a maga melletti hellyel kínálta meg. Ezt a diákot Austin Hatchnak 

hívták, ő volt az, aki repülőgép balesetet szenvedett, és akiért Abbyék 

imádkoztak. Hamarosan egymásba szerettek, és 2018-ban össze is háza-

sodtak. 

„Őrületes belegondolni, hogy én a jövendőbeli férjemért imádkoztam!” -

mondta Abby egy interjú során, ami röviddel házaságkötésük előtt készült. 

Könnyen megtörténik, hogy imádságainkat csupán a személyes szükségle-

teinkre és a hozzánk legközelebb állókra korlátozzuk, és nem szánunk időt 

arra, hogy másokért is imádkozzunk. Pál azonban azt írja, és így inti az 

efézusi keresztyéneket: „Minden alkalommal minden imádsággal és kö-

nyörgéssel imádkozzatok a Lélek által. Ebben legyetek éberek, minden 

állhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért.” (Ef 6,18) Az 1 Ti-

móteus 2,1-ben pedig azt írja, hogy „minden emberért” imádkozzunk, 

beleértve a felsőbbséget is. 

Imádkozzunk minden emberért – még olyan emberekért is, akiket nem 

ismerünk! Ez egyfajta lehetőség, hogy „hordozzuk mások terhét”. (Gal 6,2) 

Imádság: Jézus, nyisd mega szívemet azok felé, akik körülöttem szükséget 

szenvednek, még azok felé is, akiket nem ismerek. Fogadd el az én őszinte 
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együttérző kérésemet, cselekedj az érdekükben, a Te bölcsességed és utad 

szerint. Ámen! 

 Dave Branon (Németből ford.: Matisz Jánosné Széll Éva Anna) 

Gyülekezetünkben történt 
LMK ülés gyülekezetünk vendéglátásával 

2019. márc. 14-én a mi gyülekezetünk láthatta vendégül a lelkészi munkaközösség 

tagjait havonkénti egyszeri megbeszélésük alkalmával. Az alkalom reggel 9.00-kor 

úrvacsorai istentisztelettel kezdődött, amely nyitott minden gyülekezeti tag felé. 

Ezután a lelkészek a következő vasárnap igehirdetési igéjével foglalkoztak, majd 

előadást hallgattak. 

Konfirmációi istentisztelet 2019. május 12-én, Jubilate vasárnap 

Örömmel számolunk be róla, hogy gyülekezetünkben négy fiatal részesült először 

az úrvacsora szentségében: Felső Flóra, Felső Kira, Paveszka Kornélia Ramóna és 

Sulyán Judit. 

Jubiláns konfirmandusok köszöntése Pünkösdkor 

Idén is köszöntöttük a jubilánsokat. Összesen 91-en voltak hivatalosak. Sokaknak 

örömet és áldást jelent találkozni egykori konfirmandus társaikkal és emlékezni a 

konfirmációs eseményekre. 

Egyházmegyei nap Pünkösdhétfőn Sárbogárd-Sárszentmiklóson 

Tíz fővel vettünk részt az egyházmegyei napon, melynek istentiszteletén Győri 

Gábor Ádám gondolatébresztő prédikációját hallhattuk, és a nap során egy vak 

férfi tett örömtől sugárzó arccal bizonyságot a hitéről. 

Luther élete és kora – hat napos kiránduláson vettünk részt 

Nyugateurópában tomboló nagy hőség hírei érkeztek hozzánk, és riasztottak meg 
bennünket, mert azt ígérték, hogy ezek hosszan fognak tartani. Azonban Isten 
gondoskodott rólunk. Júl. 1-én indultunk 36-an, fiatalok, középkorúak és nyugdíja-
sok, szákszendiek, bokodiak, sárbogárdiak és mások, hajnalban Németországba. 
Hőség volt aznap. Prágában nagy tömeg járkált az utakon, fárasztó volt közleked-
ni, és a fő téren, ahol a híres óra van, ami a csillagok állását is mutatja, sehol egy 
fa, minden kockakő, és forróság. Megnéztük a Vencel teret, a csehek hittérítőjéről 
készült emlékszobrot, és Husz János előreformátor kápolnáját is, ahol igét hirde-
tett. Az eredeti épület nincs meg, a templomot modern eszközökkel újraépítették. 
Az emlékház viszont eredeti. Drezdában sajnos nem jutottunk be a Frauen-
kirchébe, mert valakinek az orgona vizsgája volt. Az érdekesség az, hogy több 
napig bombázták Drezdát az angolok bosszúból, mert a németek náluk valamit 
lebombáztak. Erre ők ezt kamatostul visszafizették, és szinte a földdel tették 
egyenlővé a várost. Ezt a templomot is lebombázták, az egész terület a földdel 
vált egyenlővé, kivéve a Luther szobrot, Bibliával a kezében, mert az valamikép-
pen, (vagy isteni gondoskodásból ?!) sértetlen maradt. A németek a várost újjáé-



3 

 

pítették, csak a templomot hagyták romjaiban, emlékműnek. Pár éve azonban 
meggondolták magukat: összeszedték az összes kövét, és számítógép segítségével 
megállapították az épületben az eredeti helyét, és visszaépítették a templomot. A 
templom csúcsára a keresztet pedig annak az angol tisztnek a fia adományozta, 
aki lebombáztatta a várost. Az Elbának megdöbbentően alacsony a vízállása. A 
szállásunk Gerában volt egy külterületi részen, egy panzióban. Nagyon meg vol-
tunk vele elégedve. 
A 2. napot Eisenachhal kezdtük. Az idő lehűlt, és egész héten kellemes hűvös volt, 
csütörtökön még trikót, vagy pulóvert is kellett vennünk. Eközben Magyarorszá-
gon volt hőség. Megnéztük Wartburg várát. Oda menekítették Luthert a wormsi 
birodalmi ülés után a császár haragja elől, aki kimondta rá a birodalmi átkot, vagy-
is a teljes jogfosztottságot. Ez azt jelentette, hogy az élethez sem volt joga, bárki 
megölhette. Itt fordította le az Újszövetséget német nyelvre. Itt élt Árpádházi 
Erzsébet is. Érdekesség, hogy a magyar származású Erzsébet gyakorol irgalmassá-
got az elesettekkel, német családjának ez nem tetszik, férje halála után pedig 
elüldözik. Egy dalnokverseny is volt Wartburgban 1206 táján, ahol hat zenész 
akarta elkápráztatni énekével az uralkodót, és az volt a megállapodás, hogy a 
vesztes az életével fizet. Az egyik énekes Leopold osztrák urat dicsérő éneket 
merészelt énekelni, ezért vesztessé lett, ám a fejedelem felesége, Szofi a pártját 
fogta. Új versenyt írtak ki, és megtették döntő bíróvá az udvar magyar mágusát, 
aki végül kieszközölte, hogy senkinek se kelljen meghalnia. Lenn a városban pedig 
bementünk a Luther házba, ahol a koldusszegény kisdiák Luthert egy tehetős 
asszonyság megszánta és befogadta, és egy szobát biztosított a számára. Möhra 
volt a következő állomás, a Luther család származási helye. Itt is áll egy Luther 
szobor, és a legkedvesebb, legszebb kis templom, amit valaha láttam. Schmalkal-
den egyszerűen gyönyörű. A polgármesteri hivatal sajnos már zárva volt, így nem 
nézhettük meg azt a tanácstermet, ahol Luther a választófejedelmekkel tárgyalt. 
Viszont gyönyörűek voltak az utcák, és láttuk azt a házat, amelyben Luther meg-
szállt. A homlokzatán egy hattyú ül egy kígyó fején. (Mert Husz azt jelenti: lúd. És 
amikor megégették, azt mondta, hogy a ludat ugyan megsüthettétek, de száz év 
múlva jön egy hattyú. És 100 évre rá jött Luther.) Ezután még Gothába mentünk. 
A 3. napon először Grimmába utaztunk, ahol Bóra Katalin kolostorának a romjait 
láthattuk. Majd Lipcsébe, a Tamás-templomba látogattunk el. Itt volt karnagy 
Johann Sebastian Bach, az egyik legnagyobb zeneszerző, aki többek között Luther 
kiskátéjának megírta zenei feldolgozását. Majd tovább mentünk Halléba. Itt Lu-
ther halotti maszkját lehetett megtekinteni a monumentális Marktkirchében. 
Ezután tovább utaztunk Erfurtba. Itt a kolostort tekintettük meg, ahol Luther 
szerzetes volt. Legjobban a kerengő része tetszett. Itt forgatták a Luther film meg-
felelő részeit is. Azután a város fölé magasodó hatalmas katolikus dómhoz men-
tünk, amely félig a domboldalra épült, amit elölről kőből épült árkádos sorral 
megtoldottak, mintegy aládúcolva a templomot. Így sokkal monumentálisabbnak 
és hatalmasabbnak tűnik az épületegyüttes, melynek hatalmas előrészben levő 
terét gyönyörű színes városi házak keretezik távolról. Ebben a templomban szen-
telték pappá Luthert, annak egy mellékhajójában. Ez a templomrész a pártállami 
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idők alatt az egyetem tulajdona lett, és leválasztották a templomtól, és nem láto-
gatható, és a rendszerváltás után sem kérték vissza, és tették látogathatóvá. Jéna 
következett, ahol az evangélikusok egyeteme volt, miután a wittembergi egyetem 
megszűnt, mert a katolikus fejedelmek elfoglalták a várost. A templomban próba 
volt, így nem mehettünk be. 
4. nap Eislebenbe mentünk. Megnéztük Luther születésének a házát, a keresztelé-
sének a templomát. Az a múzeum, ami abban a házban van, ahol Luther meghalt, 
nagyon érdekes. Legérdekesebb a múzeum történetét bemutató interaktív tábla, 
ahol Luther halálos ágyának a történetét szemléltetik, hogy az emberek milyen 
babonásak, és elkezdtek az ágyból szálkákat hazavinni fogfájásra. Ezt egy lelkész 
1707-ben megelégelte, és amikor nem használt az emberek figyelmeztetése, hogy 
ne legyenek babonásak, elégette az ágyat, és így szűnt meg a babona. Nagyon 
érdekes interaktív kiállítás volt még itt arról, hogy a halállal, feltámadással, örök 
élettel kapcsolatban miket írt Luther. Volt kb. 10 témakör. Gombnyomásra megje-
lent az írás, amit el lehetett olvasni, majd rajzfilmes formában szemléltették. Jó 
lett volna ezeket is végig olvasgatni, végig nézni. Majd megnéztük még a Szt. Pé-
ter-Pál templomot is, ahol Luther utoljára prédikált. Mansfeld gyönyörű! A fölé 
magasodó dombon egy szép kis vár áll. Sajnos, oda nem volt idő fölmenni. Meg-
néztük Luther szülői házát és az iskolát, ahová járt. Itt a múzeumban volt egy ér-
dekes interaktív asztal, ahol megterítettek (gombnyomásra): hétköznapi menü, 
böjti menü, ünnepi menü Luther idejéből. Az egyes ételekre kattintva pedig in-
formációkat lehetett szerezni. Megnéztük még a Szt. György evangélikus templo-
mot, ahol a szószéke egy egész alakos sárkányölő Szt. György tartja. Végül Mag-
deburgba mentünk. Ez a város csalódás volt a számomra. Még nagyon érződött 
rajta az NDK-s múlt és mentalitás. A Szt. János templom ma állami tulajdonban 
van, és kiállító teremnek használják. Ugyanis a háborúban a fél oldalát lebombáz-
ták. Egy idős lelkész még így, a nyitott templomban is megtartotta az istentisztele-
teket. Az állam nem akarta segíteni a felújítást. Végül állami tulajdon lett, és fel-
építették a lerombolt részt. 1524. jún. 26-án Luther itt prédikált, hatalmas ember-
tömeg hallgatta, és a város evangélikussá lett. Ennek emlékére állítottak itt egy 
Luther szobrot. Talán a legszebbet, vagy inkább a leginkább találót. Este új szállás-
helyünkre mentünk, egy Halléhoz tartozó falucskába, Dieskauba. 
Az ötödik nap először Torgauba mentünk. Gyönyörű a várkastélya, melynek árká-
ban medvéket tartanak, mert a legenda szerint a vár addig fog fennállni, míg a 
medvék élnek. Ennek van egy kápolnája, ahol az első evangélikus gyülekezet meg-
alakult. Megnéztük Bora Katalin emlékházát, és temetési helyét a Stadtkirchét. 
Sajnos, Luther halála után a fejedelmek nem fogadták meg Luther tanácsát, hogy 
ne háborúzzanak, hanem bízzanak Istenben. Ők háborúba kezdtek, ez a háború 
számukra vereséggel zárult, és Wittemberg is elveszett. Ezért kellett az egyetem-
nek Jénába költöznie. Bora Katalin pedig Torgauba menekült. Útközben baleset 
érte a kocsival. Betegségéből már nem épült fel. Ezután Wittemberget kerestük 
fel. Először a városi templomba mentünk, ahol az eredetileg szárnyas-oltár képeit 
a Reformáció festője, Lucas Cranach festette. Itt több más képet is meg lehetett 
tekinteni. Jó a bibliai és teológiai összefüggések szemléltetése nála. Ezután a feke-
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te kolostor múzeumába mentünk. Itt élt, tanított Luther. Ennek az épületnek a 
toronyszobájában fedezte fel a nagy igazságot a Róm 1,17 alapján, hogy „az igaz 
ember hite által él”. Itt kapott választ a keresésére, hogy hogyan találom meg az 
irgalmas és szerető Istent. Ezután Melanchton házába látogattunk el, majd onnan 
egy különleges kiállításra. Egy hatalmas henger alakú „bádog”-épületben volt 
körbe körös-körül egy kép kivetítve a Luther korabeli Wittembergről. (Yadegar 
Asisi munkája) Fényjátékkal és hangeffektusokkal egy 24 órás napot „játszottak le” 
felgyorsítva. Középen volt egy nagy, többszintes emelvény. Annak a tetejéről szét 
nézni valóban olyan érzés volt, mintha a korabeli városban lennénk. Ezután men-
tünk a vártemplomba, amelynek kapujára Luther kiszögezte a híres 95 tételét a 
búcsúcédulák árusítása ellen, és ami végül is elindította a Reformációt. Itt Luther 
sírjánál elénekeltük az „Erős várt” és elimádkoztuk a Miatyánkot. Este a szálláshe-
lyünkön úrvacsorai istentiszteletet tartottunk. 
A 6. nap reggelén összecsomagoltunk, és útnak indultunk Coburg felé. Németor-
szág egyetlen teljes épségben fennmaradt középkori vára. Fantasztikus! Már csak 
az épületet bejárni is nagy élmény lett volna, és sok érdekes kiállítás is volt. Ne-
künk sajnos csak annyi időnk volt, hogy a Luther szobát megtekintsük, és röviden 
ki ezt, ki azt, és már kellett is indulni, mert még igen hosszú út várt ránk. 1530-ban 
itt várakozott Luther -mivel az átok miatt nem hagyhatta el Bölcs Frigyes választó-
fejedelem országát -, hogy az augsburgi birodalmi gyűlésnek mi lesz a kimenetele. 
Ezen felolvasták az evangélikusok hitvallását a császár előtt, az Ágostai Hitvallást. 
A császár és a magas rangú egyházi vezetők ezt ugyan nem fogadták el, így meg-
történt a szakadás, de a fejedelmek elérték, hogy szabadon gyakorolhatták vallá-
sukat saját területükön. Szákszendre éjfél körül érkeztünk. A buszon, a „guruló 
templomban” minden reggel és este igemagyarázatot hallgathattunk útikalau-
zunktól és idegenvezetőnktől, Sándor Frigyes, miskolci evangélikus lelkipásztortól. 
Ezúton is megköszönjük neki az igen tartalmas és gazdag programot, lelki táplálé-
kot, és hogy lelkileg felüdülve és gazdagodva térhettünk vissza. 

 

Az út tanulságai: Isten Igéje hatalmas, és elvégzi a munkáját akár egy egész or-

szágban is, ha van ember, aki alázatos és engedelmes az Ige iránt. És ehhez elég 

egyetlen engedelmes ember. Nincs emberi hatalom és erő, ami gátolhatná Isten 

munkáját. Viszont nem küld oda áldást az Úr, ahol az emberi elképzelés előbbre 

való az engedelmességnél, és Isten nem hagyja a saját nevét megcsúfolni. 

Az egyházfenntartói járulékot és az adományokat a következő bankszámla 

számokon fogadunk: Szák: Pannon Takarék 63200061-11095756, Szend: 

Pannon Takarék 63200061-11033231. Vérteskethely: Pannon Takarék 

63200061-11095763. 

Az egyházfenntartói járulék mértéke mindenkinek a lelkiismeretére, lehe-

tőségére és adakozó kedvére van bízva, a presbitérium által javasolt ösz-

szeg: havi 700 Ft. 
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Rejtvény 

Előző számunk rejtvényének megfejtése: KI vagy te, hogy a halandó em-

bertől félsz? Hiszen én vagyok az Úr, a te Istened. Ézs 51,12.15. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        

17  18        19     20 21 

22 23 24  25    27  28   29  30 31  

32      33 34 35 36 37 38   39   

40 41 42 43   44  45 46  47  48    

49        50  51 52  53    

54     55  56    57  58  59  

60 61    62         63 64 65 

66    67    68 69  70     71 

72    73     74  75  76    

77 78 79    80 81   82      83 

84 85    86       87 88 89 90  

91   92  93    94  95  96 97   

98 99 100   101  102 103 104   105  106   

  107  108  109    110 111    112  

 

Megfejtendő: 

Reformátorunk felesége: 

56 11 6 86 27 86 49 86 1 14 109 

Reformátorunk egyik ellenfele: 

6 11 49 49 61 6 62 86 51 14 61 6 86 53 51 63 53 
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Vízszintes: 

1. Reformátorunk. 13. A reformáció szó jelentése. 17. Ekloga harmad! 

18.Biztonsági azonosító jel. 19. Az ilyen szív nem tudja befogadni az igét.(Ez 

36,26) 20. Határozott névelő. 22.Betű kiejtve. 24. Luther címermezőjének színe. 

28. Tv adó. 29. Dob. 31. Két első magánhangzónk fordított sorrendben. 32. Elvág. 

33. Óra utolsó két harmada. 35. Ilyen írás is van. 37. Isten száma. 38. …leben – 

Luther szülővárosa. 39. Páratlan akril. 40. Némán leken! 43. Menyasszony. 44. 

Európa Bajnokság 45. Kálium. 46. Ká egy! 47. Súly mértékegység. 48. Legna-

gyobb folyónk betűi. 49. Tinye középső betűi keverve. 52. József Attila sorai az 

„Erős vár a mi Istenünk” fordításában: „jó fegyverünk” helyett kemény …(ÉK 

256). 54. Nem tart vissza. 56. Nagy bibliai Isten ellenes város nevének első két 

harmada (Jel 14,8). 57. Kötőszó. 58. –ül párja. 59. Négybetűs országnév első fele. 

60. Tárgy ragja. 61. A Reformáció négy alaptanításának egyik jelmondata. 65. 

Tempus. 66. Részben színlel! 67. Szupermarket nevének betűi. 68. Ősi. 69. „… 

beszélgetések” – Luther Mártonról gondolatait tartalmazó könyv. 70. Sáros, zava-

ros víz. 71. Á. 72. Szántóföld latinul (acer). 73. Bibliai jövendő mondó, akinek a 

szamara mentette meg az életét. 74. Költői sóhaj. 75. Ak! 76. Duna-parti város. 77. 

Nitrogén. 78. Luther ellenezte azt a tanítást, amely szerint bűnbocsátó cédulát … 

az, aki szeretné, ha elengedné Isten bűnei büntetését. 81. Bánk … 82. Lágy szárú, 

alján fásodó, szőrös szárú, 80 cm magas, tövises növény – gyerekdalban is szere-

pel. 84. Ittrium. 85. Történelmi város. 86. Luther címerének széle. 90. Ruha eleje! 

91. Középen rángó! 92. Betű kiejtve. 93. Részben lenyal. 94. Földműveléssel kap-

csolatos idegen előtag. 96. Oxigén. 97. Apró vörös viszkető kiütés. 98. Japán. 99. 

Dédelgetett kutya. 101. Nitrogén. 106. Becézett Ilona. 107. Személyes névmás. 

Függőleges: 

1. Pásztor teszi. 2. United Kingdom. 3. Romos Athén! 4. Luther nagy kérdése, 

amire választ keresett. 5. Tova. 6. Luther jelvényének fontos kelléke. 7. Páratlan 

Maggi. 8. Végtelen párna! 9. –re párja. 10. Asztma vége! 11. A reformáció ünnep-

ének időpontja. 12. A hívő feladata a hitben való … 13. Némán vés! 14. Lekváros. 

15. Mértékegység rendszer. 16. A magyar ABC 11. betűje hátulról. 20. Az Isten a 

mi ….( 46. Zst) 23. Aki hisz énbennem, ha meghal is … 25. Összegyűlik a csapat, 

régiesen. 29. A Krisztusban való hit amellett, hogy örömmel és békességgel tölt el, 

meg is … 30. A jó pap holtig teszi! 33. Alig láthatóan megmozdul. 34. Hol találta 

meg Luther a nagy kérdésére a választ? 36. Kelvin. 41. Ennyi tételt írt, és szögezett 

ki Luther a búcsúcédulák árusítása ellen. 42. Hányaveti. 46. Mérges kígyó. 50. 

Amivel megtöltik a szállító járművet. 51. Erre buzdít a reformáció, és Luther pél-

dája. 53. Bal kezes. 55. Ezt az együttest sokan szeretik. 63. Végtelen kulacs! 64. 

Aki az Úrban gyönyörködik, annak minden …, amit elgondol (Jób 22,28). 73. 

Csángó veréb. 74. …szentegyház. 76. Görög „pé”. 79. Angol tojás. 80. … színe a 

zöld csészelevél Luther címerében. 83. Keményt lágyabbá tesz. 87. Hangzó műhó! 

88. Ennek az állatnak barlangja van, Jézusnak viszont nem volt hova lehajtania a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1gy_sz%C3%A1r%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1r_%28botanika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6vis_%28fitomorfol%C3%B3gia%29
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fejét (Lk 9,58). 89. Telít ellentéte. 95. Páratlan ráüt. 100. Puskát használ. 102. Fél 

„Cséb” biztosítás! 103. Angol nem. 104. Ittrium és szén. 105. Ennek! 108. Bór. 

110. Kén. 111. ÁBC eleje! 112. Origó. 

 Alkalmaink, tervezett események 
Minden vasárnap istentiszteletet tartunk: Szákon 8.30-kor, Szenden 

10.00-kor Vérteskethelyen 14.00-kor. Istentiszteleteinkre szeretettel 

hívjuk és várjuk! 

Minden hónapban egyszer BBB: baráti beszélgetés a Biblia körül 

Minden hónapban egyszer ifjúsági óra 

(időpontok meghirdetés alapján) 

Tanévnyitó istentisztelet 

2019. szept. 1-én a szendi evangélikus templomban a szákiakkal 

közösen 10.00-kor. 

Látogatás Lucfalvára 

Szeptember-október folyamán. Még szervezés alatt. A jelentkezé-

seket várjuk a Lelkészi Hivatalban. 

BBB-kör 

2019. júl. 16-án, aug.6-án, szept.3-án, okt. 8-án és nov. 5-én 18.00. 

a szendi gyülekezeti házban. Várunk mindenkit, aki szeretné megta-

pasztalni Isten Igéjének erejét és hatalmát az életében. 

Aratási Hálaadó nap 

2019. október 6-án istentiszteleteinken. Várjuk a gazdálkodókat, 

imádkozunk értük Isten áldásáért. 

Reformációi istentisztelet és előadás, vetítés 

 2018. okt. 31. szendi evangélikus templom. 

Temetői alkalmak 

2019. nov. 1. vérteskethelyi temető: 15.00; száki temető: 16.00; 

szendi temető: 16.30. 

Örökélet vasárnapja 

2019. nov. 24. Istentiszteleteinken megemlékezünk az elmúlt egy-

házi esztendőben elhunytakról. 

Ádventi estek: 

 2018. dec. 3-4-5. 

Felelős kiadó: Szák-Szendi T.E.E., 2856 Szákszend, Csillag u. 17. Tel.: 20/8244844, honlap:  

szakszend.lutheran.hu 


