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„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16)
A megvásárolt kalitka

engedtem a madarakat.

George Thomas plébános volt Anglia egy kis
városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt
templomában felment a szószékre prédikálni, egy
régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával
és letette a szószék párkányára.
Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian
várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a
prédikációt:

Miután Thomas plébános elmondta a kalitka
történetét, mindjárt egy másik történetbe
kezdett:

Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd
folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és
büszkén dicsekedett:
― Az egész emberiséget a kezeim közé
kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan
csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni.
Mind az enyémek!
― Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
―
Szórakozni
fogok
velük.
Megtanítom
őket,
hogyan
házasodjanak, és hogyan váljanak
el egymástól; feldühítem őket,
meg arra is megtanítom, hogyan
gyűlöljék és kínozzák egymást;
hogy
részegeskedjenek
és
kábítózzanak;
arra,
hogy
fegyvereket
és
bombákat
találjanak fel és öljék egymást.
Nagyon fogom élvezni - mondta a
Sátán.
― Mit csinálsz majd velük akkor,
ha eleged lesz a játékból?
― Megölőm őket! - felelte a Sátán.
― Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább
Jézus.
― Nem kellenek neked azok az emberek!
Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők
pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek,
megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők
neked!
― Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető
gúnnyal mondta:
― A véredet, az összes könnyedet, és az
egész életedet!
Jézus így szólt:
― Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat...'

Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembe
jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt
a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis
vadmadár lapult, reszketve a hidegtől
és a félelemtől. Megállítottam a fiút és
megkérdeztem:
― Na, mit viszel magaddal?
― Csak ezt a három vacak madarat felelte.
― Aztán mit akarsz csinálni velük? kérdezősködtem.
― Hazaviszem őket és szórakozom
velük ― felelte. Feldühítem őket,
kihúzom a tollaikat, egymás közötti
viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.
― De előbb-utóbb beleunsz majd.
Utána mit csinálsz velük?
― Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú,
- azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket
velük.
Hallgattam
egy
kicsit,
aztán
ismét
megszólaltam:
― Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
― Nem kellenek magának azok a madarak,
atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei
madarak Még énekelni sem tudnak. Még csak
nem is szépek.
― Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A
fiú
végignézett
rajtam,
mintha
megbolondultam volna, aztán megmondta az
árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz
dollárt, odaadtam a gyereknek.
A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat
alatt eltűnt. Én aztán felemeltem a
madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott
letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon

Ezzel George Thomas plébános fogta
madárkalitkát, és lement a szószékről.
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Lelkészi jelentés a 2009-s évről – a számok tükrében
Körleveleinkben és a honlapon is folyamatosan tájékoztatjuk testvéreinket.

Alkalmak:
Istentiszteleti alkalmak: 194 (4490 fő részvételével), ebből 38 úrvacsorai alkalom volt (583 fő
vett úrvacsorát)
Egyéb istentiszteletek: konfirmáció, tanévnyitó,
tanévzáró, aug. 20.-i, hősök napi
Betegúrvacsora: 6 alkalom
Esküvő: 5 (ebből 2 ökumenikus)
Keresztelő: 10
Temetés: 19
Falunap: Mihályiban és Kisfaludon
Ökumenikus imaheti istentisztelet Mihályiban és
Kisfaludon
Hittanosok száma: 33
Konfirmációi előkészítés: 28 óra (11 fiatal
konfirmálkodott 2009-ben, és 9-n kezdték meg
a felkészülést)
Temetői megemlékezések halottak napján: 7 helyen
Presbiteri ülés: 3, közgyűlés: 1

Egyházmegyei közgyűlésen részvétel: küldöttekkel
Egyházmegyei presbiteri ülésen részvétel
Körlevél: 3 szám jelent meg 500-500 példányban
Látogatás: 29
Jegyesoktatás: 8
Vendégszolgálatok:
Gombor Krisztián farádi lelkész,
Gabnai Sándor soproni lelkész-esperes,
Halász Alexandra teol. hallgató,
Matus Klára soproni iskolalelkész,
Rác Dénes celldömölki lelkész,
Selmeczi Diána,
Varga Balázs r.kat. plébános.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden imádságért, segítségért, támogatásért, a rendkívüli adományokért, a körlevelek kézbesítéséért, az ebédeltetés
megszervezéséért, a vendéglátásért, az adminisztrációk
pontos elvégzéséért, a kántorizálásért, a vadosfai pályázattal kapcsolatos teendőkért, a különféle alkalmak
megszervezéséért – lebonyolításáért, és mindenért,
amit tettek a gyülekezetükért.

Lelkészi munkaterv a 2010. évre
A legfontosabb feladat, hogy sikerüljön betölteni a
2007. augusztus 1. óta üresen álló gyülekezeti lelkészi
állást.
Addig is azonban működnie kell a gyülekezetnek. Az istentiszteletek megtartását, a konfirmációira való előkészítést, a kazuális szolgálatok valamint az adminisztráció
elvégzését tudtam eddig, s tudom ezután is vállalni.
Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő végzi a hitoktatást, köszönet érte.
A vasárnapi alkalmak – napi 2, 3 ill. 4 istentisztelet mellett ez évben is megtartásra kerülnek
- januárban az ökumenikus imahét alkalmai,
- konfirmációi ünnepély,
- tanévzáró- és tanévnyitó istentisztelet,
- augusztus 20.-n ünnepi istentisztelet,
- szeptemberben hősök napi istentisztelet,
- karácsonyesti istentisztelet – a gyermekek
szolgálatával
- falunapi alkalmak – ökumenikus istentisztelettel – Mihályiban és Kisfaludon.
Vendégszolgálatok: ez évben is számítunk néhány vendégszolgálatra (főleg így oldható meg a helyettesítés
is).
Minden évben – ádvent környékén - van teológus
szupplikáció is, várjuk ez évben is a fiatal lelkészjelölteket.

Jó lenne, ha minél nagyobb számban lehetne mozgósítani a gyülekezet tagjait, hogy vegyenek részt egyházmegyei, kerületi és országos rendezvényeken.
Az Evangélikus Presbiterek Ország Találkozóján megfogalmazásra került képzésre buzdítom jelenlegi és jövendő presbitereinket, hárman jelentkeztek is előzetesen a képzésre.
A gyülekezetben a kántorizálás megoldott, hárman végzik e szolgálatot, a beosztást egymás között megoldják.
Pintér Szilvia 2008-ban, Garab Judit pedig 2009-ben
vett részt Fóton a kántorképzőn. Náray Katalin konzervatóriumba jár jelenleg, - munka mellett. Az elmúlt évbenjan.
mindhárman
18 és 19. részt vettek Csornán a „liturgikai szeminárium”-on,
máj. 30.
s ez évben is készülnek rá (márc. 27.) –
mivel
jún.nagyon
13 ill. szept.
jó tapasztalataik
5.
voltak.
Az szept.
iratterjesztésben
26.
hetente 10 pld. „Ev. Élet” kerül
templomlátogató testvéreink kezébe, de jó néhány
egyéni előfizetője is van. A „Dunántúli Harangszó”-t is
több testvérünk olvassa. A „Bibliaolvasó Útmutatót” és
az „Evangélikus Naptárt” is sokan igénylik.
Gyülekezetünk honlapja folyamatosan frissítésre kerül,
körlevelet 2010-ben is legalább háromszor szeretnénk
megjelentetni (böjtben, tanévkezdéskor, ádventben).
Az Országos Egyház által kiírt számítógép-pályázaton
sajnos sem 2008-ban, sem 2009-ben nem nyertünk. Az
elutasítás okát ugyan nem ismerjük, mivel még az elutasításról sem kaptunk értesítést. Pedig az adminiszt-

ráció számítógépen történik. Hivatalátadás esetén – ha
a szolgálatot átvevő lelkésznek – nincs saját gépe, hogyan fogja folytatni a hivatali adminisztrációt? Jó lett
volna biztosítani ezt a tárgyi feltételt is! (Pedig erre készülve készítettem el már 2007-ben a gyülekezet honlapját is!!!)

Esküvő 2009-ben 5 volt, de már most 2010-re is van
két előjegyzés. Sajnos a tiszta ev. párok száma kevés,
sok az ökumenikus esküvő. A „sajnos” azt jelenti, hogy
többen nem azért kérik az ökumenikus esküvőt, mert
mindkét fél ragaszkodik a saját felekezetéhez, hanem –
amint a beszélgetésekből kiszűrhető – az ökumenikus
esküvő „kétpapos” esküvő.

Gyülekezetünk presbitériuma segítőkész, lehet számítani munkájukra. Tisztségviselőink is lelkiismeretesen
végzik feladatukat.

A temetések száma az elmúlt évben is sok (19) volt. A
legfájdalmasabb érzés az volt, hogy sokukat nem is ismertem, nem is találkoztam velük. Gyülekezeti körlevelünkben is folyamatosan kérem híveinket, jelezzék, ha
valaki beteg, ha úrvacsorát venne otthonában, … Kevesen élnek ezzel a lehetőséggel.

Presbiteri ülést tervezünk az év elején, a zárszámadásköltségvetés megbeszélésére, valamint év közben még
legalább kétszer.
Szeretnénk választói közgyűlést is tartani, reméljük,
lesz rá lehetőségünk. Ha nem lesz jelentkező a gyülekezet lelkészi állására, püspök úr ígérte, hogy akkor az
ez évben végzők közül küld ki valakit a szolgálatra. Ezáltal lenne helyben lakó lelkész, ami végleges megoldást jelentene a gyülekezet pásztorolásában. Átvehetné
a hitoktatást, s elkezdhetné a látogatást, a gyülekezetépítést.

Vannak szolgálatok, amik ugyan a gyülekezet területén
történnek, de statisztikailag nem a gyülekezet eseményei. Vannak olyan keresztelők, esküvők, temetések,
akik azért kérik itt a szolgálatot, mert valamelyik fél innen származik. Az ilyen alkalmakat természetesen jelzem a lakóhelye szerint illetékes kollégának. Néhány
„vendégszolgálat” is előfordul ilyen okból. (Decemberben Magyarkeresztúron volt olyan temetés, amelyet egy
nyugdíjas lelkészkolléga végzett, de „elfelejtkezett” a
parókusi jogról!)

A látogatás – a gyülekezettől való 50 km-s távolság miatt – csak nagyon ritkán lehetséges. Ha jelzik előre, keresek alkalmat a betegek, kórházban levők megkeresésére, házi úrvacsoráztatásra. A soproni kórházban vagy
szanatóriumban levőket felkeresem, a másutt kórházban levők felkeresésére a helyi kollégáktól kértem eddig
is, és kérek idén is segítséget.

A hitoktatás a mihályi és a kisfaludi iskolában, valamint
a magyarkeresztúri polgármesteri hivatalban történik
Selmeczi Diána lelkésznő szolgálatával. A gyermekek
többsége elérhető, és részt vesznek az órákon. A karácsony esti szolgálatra is a hittanórán készülnek fel.

Az istentiszteletek látogatottsága bizony hagy kívánni
valót maga mögött, sajnos észrevehető a családlátogatás hiánya.

A vadosfai templom külső felújítására beadott pályázat
eredményeképpen 8,5 millió Ft-t nyertünk. A munkák
elvégzése nagy valószínűséggel 2010 folyamán kerül
sor. Hála Istennek, ehhez is van segítség a gyülekezetből.

A gyülekezet kezdettől fogva példásan oldotta meg a
vasárnapi ebédeltetés megszervezését akkor, amikor
délutáni alkalmak is vannak. Köszönet érte. Ez azonban
– úgy éreztem – az elhúzódó helyettesítés miatt megterheli a gyülekezetet, ezért is kértem, hogy keressünk
lehetőséget arra, hogy a mihályi vendéglőben lehessen
ebédelni. Év közben amúgy is rövid az idő rá, hiszen a
vasárnap délután 1-kor befejeződő konfirmációs óra és
a 2-kor kezdődő első délutáni alkalom közötti idő oly
rövid, hogy családnál történő ebédelés után beszélgetésre már nem is marad idő. Nyár óta működik ez a
forma.

Többi épületünk közül elsősorban a vadosfai „káplánszoba” szorul felújításra. Jó lenne egybenyitni az előtérrel, és teljesen felújítani, hogy valóban méltó legyen istentiszteletek tartására. A mihályi templom falszigetelése is a 2010-s év feladata.
A gyülekezet gépkocsiját sikerült újabbra cserélni az
Országos Egyház támogatásával, köszönjük. Remélhetőleg hosszabb távon biztosítja az autó a közlekedést.

2009-ben örvendetesen sok volt a keresztelő (10 gyermek). Jónéhányuk szüleinek esküvője már az én szolgálatommal történt. Remélhetőleg 2010-ben is lesz több
ilyen alkalom.

Adja Isten, hogy tudjon a gyülekezet előbbre is tekinteni, hosszabb távú terveket készíteni. Remélhetőleg, a 2008-ban felújított – parókiának hamarosan lesz helyben lakó lelkésze, aki nem csak a tárgyévre tervez
majd, s aki jó pásztora lesz az ősi vadosfai gyülekezetnek.
(2010. jan. 1.)

Konfirmációra ez évben 10 fiatallal kezdtem meg a felkészülést, reményeink szerint mindnyájan el is jutnak a
konfirmációig.
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Gyülekezetünk 2009. évi zárszámadásának főbb bevételei
egyházfenntartás
Vadosfa
Gyóró
Kisfalud
Magyarkeresztúr
Mihályi
Potyond
Zsebeháza

adomány

270.000
115.500
496.000
374.000
842.500
154.000
324.000

16.900
10.000
6.500
32.500
236.875
3.000
0

perselypénz
153.770
30.980
114.690
61.690
334.580
35.000
40.400

kötelező
off.
31.470
4.700
15.200
7.180
35.800
4.000
2.000

A 2010. év eddigi eseményei a legutóbbi körlevél óta
2009. decemberében sikerült – az Országos Egyház segítségével lecserélni a már 11 éves szolgálati autót. A régi Corsa B helyett szintén egy használt, de újabb, és sokkal jobb állapotú Corsa C-t kaptunk, amelyért a két autó értékkülönbözetének 20%-ával kell gyülekezetünknek a cseréhez hozzájárulnia.
Az elmúlt években kétszer is eredménytelenül pályáztunk számítógépre, azonban februárban sikerült – szintén az Országos Egyház
segítségével – egy teljesen új, korszerű laptophoz hozzájutnunk.
Így már ezen készülhet a gyülekezet minden adminisztrációja.
Köszönjük a segítséget!

Templomfelújítás – Mihályi
A Mihályi leánygyülekezet hosszú távú tervei között szerepel templomunknak külső-belső felújítása. Ahhoz
,hogy az új vakolat időtálló lehessen elengedhetetlen a
falak víz elleni szigetelése. Ennek megvalósítását tervezzük ez év április 12-től. Megállapodtunk azzal a vállalkozóval, aki a kisfaludi templom tornyának szigetelését is elvégezte, hogy a kőfalak átvágásával, műanyaglemez behelyezésével, beékelésével és víztaszító semleges cement besajtolásával hosszú időre megoldja a falak vizesedésének megakadályozását. A szigetelés elvégzése, a falak kiszáradása után 1-2 év múlva kerülhet
sor a vakolat felújítására. A munkák anyagi fedezetének
biztosításához a Soproni Evangélikus Egyházmegyétől is
kapunk 1.5 millió Ft támogatást, a költségek másik felét
a Mihályi leánygyülekezet fizeti.
A munkák megkezdése előtt a templom összes helyiségében a falak mellett kívül-belül min. 1.5 m széles
munkaterületet kell biztosítanunk, a külső és belső lábazati burkolatot eltávolítanunk. Ezúton előre is kérem
gyülekezetünk munkaképes férfi tagjait, hogy ha én,
vagy a presbiter testvérek megkeressük önöket, szíveskedjenek segíteni a munkákban, az asszony testvéreket

pedig majd a - kivitelezők levonulása utáni - takarításba
szeretnénk bevonni.

A külső lábazat leszedését ápr. 6.-n de. 9-től tervezzük megkezdeni – jó idő esetén.
A kivitelező ígérete szerint - kedvező időjárás esetén - 5
nap alatt végeznek a munkákkal, de így is előfordulhat,
hogy Mihályiban elmarad egy vasárnapi alkalom és a
konfirmandusok oktatását is máshol kell megtartani. A
testvérek segítségét és megértését előre is köszönjük.
Még egy örömteli változás tervéről is beszámolhatunk.
Molnár István testvérünk felajánlása alapján oltárkép
kerülhet mihályi templomunkba úgy, hogy a hátsó
megvilágítással ellátott keresztünk is a tervezett kompozíció része marad. A szükséges anyagok beszerzését,
a képet tartó keret elkészítését megkezdtük. Ha Isten is
úgy akarja, az oltárkép felszentelésére, a hálaadásra
pünkösdi ünnepi Istentiszteletünkön kerülhet sor. Köszönjük Molnár István testvérünk felajánlását, Isten
gazdag áldása legyen életén, munkáján.
(Bálint Kálmán gondnok, Mihályi)
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Egyéb események
- Jan. 18-19-n ünnepeltük az Ökumenikus Imahét alkalmait Mihályiban az ev. templomban, valamint Kisfaludon
a róm.kat. templomban.
- Jan. 18.-n Mihályiban volt presbiteri ülés, amelyen a
gyülekezet 2009. évi zárszámadását és az ezévi költségvetését tárgyaltuk meg, ill. fogadtuk el.
- Ugyancsak ekkor került véglegesítésre a „Választói névjegyzék”, amely istentiszteletek alkalmával megtekinthető.
- Febr. 20.-n egyházmegyei presbiteri ülés volt Sopronban.

programokról és kedvezményekről az intézmények honlapjain tájékozódhatnak.
Figyelmükbe ajánlom egyházunk folyamatosan megújuló
honlapját (http://www.lutheran.hu), amelyen sok érdekes
és hasznos információt találnak.

Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésének
zökkenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek ajánlott
legkisebb összege 3500 Ft/év. Természetesen mindenki
anyagi lehetősége szerint támogathatja – adományokkal is
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk saj- – gyülekezetünk életét. Köszönjük mindenki hozzájárulátókiadványait. Az egyházkerület havi lapja a „Dunántúli sát.
Harangszó” előfizethető. Az „Evangélikus Élet” hetilap
is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasárnapról va- Az FVM által – a vadosfai templom felújítására beadott pásárnapra megtalálható.
lyázaton – 8,5 millió Ft-t nyertünk.
A pályázat előkészületi költségeit az Egyházkerület
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekes- 400.000 Ft-tal támogatta. – Köszönjük a segítséget!
könyvek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható
Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban vefolyamatosan, vagy rendelhető.
gyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és
Üdülési lehetőségek egyházunk intézményeiben: Balaton- képessége szerint. Minden dolgos kézre és minden imádszárszón (http://balatonszarszo.lutheran.hu/) és Révfü- kozó lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van
löpön (http://www.konferenciahotel.hu/). Az aktuális Isten örömhírére.

Fontosabb alkalmak helyszínei és időpontjai
-

Márc. 20. – egyházkerület konfirmandusainak
találkozója Sopronban,
Márc. 27. – liturgikai szeminárium Csornán,

-

Ápr. 10.-n Csornán Egyházmegyei Közgyűlés.

Újra a 2x1 %-ról
Kérjük, ez évben se feledkezzenek meg adójuk 2x1 %-áról rendelkezni.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035.
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet adószáma: 18539192-1-08

Anyakönyvi hírek
- Márc. 12.-n Potyondon Horváth Vincéné sz. Potyondi
Jolánt (71 é.),
Márc. 13.-n Vadosfán Horváth Dezsőt (80 é),
- Febr. 25.-n Potyondon Szaradics Jenőné sz. Babos
Jolánt (84 é.),
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”

Eltemettük
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Istentiszteleti alkalmaink a nyár végéig

A
jellel megjelölt alkalom kötelező offertóriumot (valamilyen meghatározott célra továbbítandó perselypénzt) jelent!

Dátum Nap

Ünnep

Istentiszteleti alkalmak

3. 21.

vasárnap 3.

Böjt 5. vas

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

3. 28.

vasárnap 4.

Böjt 6. vas

de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró

3.30

kedd

4. 2.
4. 4.

péntek
vasárnap 1.

4. 5.

hétfő

Teológusok és mozgássérültek PASSIÓ előadása a vadosfai templomban du. 5 órakor
Nagypéntek
du. 5 Vadosfa (úrv)
Húsvét ünnepe
de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½
4 Zsebeháza (úrv.)
Húsvét 2. napja
de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)

4. 11.

vasárnap 2.

Húsvét ü.u.1. vas.

de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza

4. 18.

vasárnap 3.

Húsvét ü.u.2. vas.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi,
du. 2 Potyond, du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

4. 25.
5. 2.
5. 9.

vasárnap 4.
vasárnap 1.
vasárnap 2.

Húsvét ü.u.3. vas.
Húsvét ü.u.4. vas.
Húsvét ü.u.5. vas.

de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza

5. 13.

csütörtök

Mennybemenetel ü. de.10 Vadosfa

5. 16.

vasárnap 3.

Húsvét ü.u.6. vas.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

5. 23.

vasárnap 4.

Pünkösd

5. 24.

hétfő

Pünkösd 2. napja

de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.),
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du. ½
4 Zsebeháza (úrv.)
de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.),
du. 2 Potyond (úrv.)

5. 30.

vasárnap 5.

Konfirmáció

6. 6.
6. 13.

vasárnap 1.
vasárnap 2.

Szentháromság ü.u.1. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
Tanévzáró
de.10 Vadosfa

6. 20.

vasárnap 3.

Szentháromság ü.u.3. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

6. 27.

vasárnap 4.

Szentháromság ü.u.4. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró

7. 4.
7. 11.

vasárnap 1.
vasárnap 2.

Szentháromság ü.u.5. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
Szentháromság ü.u.6. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,
du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 4 Zsebeháza

de.10 Vadosfa (úrv.)
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Dátum Nap

Ünnep

Istentiszteleti alkalmak

7. 18.

vasárnap 3.

Szentháromság ü.u.7. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond,
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

7. 25.
8. 1.
8. 8.

vasárnap 4.
vasárnap 1.
vasárnap 2.

8. 15.

vasárnap 3.

8. 20.

péntek

8. 22.

vasárnap 4.

8. 29.

vasárnap 5.

9. 5.

vasárnap 1.

Szentháromság ü.u.8. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró
Szentháromság ü.u.9. de.¾ 10 Vadosfa (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.)
Szentháromság
de.¾ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi,
ü.u.10.
du. 2 Magyarkeresztúr (úrv.), du ¼ 4 Zsebeháza
(úrv.)
Szentháromság
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond
ü.u.11.
(úrv.),
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr
Emlékezés az 1751- de. 10 Vadosfa
s vadosfai eseményekre
Szentháromság
de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró (úrv.)
ü.u.12.
Szentháromság
de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi
ü.u.13.
Tanévnyitó
de.10 Vadosfa

Mindegyik alkalomra szeretettel hívogatjuk a gyülekezet minden részéből testvéreinket. Szeretettel kérjük, akik szívesen
elmennének bármelyik másik, nem helyben tartott alkalomra, de az utazást nem tudják megoldani, vegyék fel a kapcsolatot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se
legyen akadálya az együttünneplésnek!
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók
a legfrissebb információk.
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről. Ha lehet, ne
hagyják ezt az év végére, hiszen kifizetni valók már évközben is jelentkeznek.
A 2009. febr. 9-n tartott presbiteri ülés értelmében az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- Ft/év maradt. A több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt s maradt a 2010-s évre is:
Egy főre jutó kereset
Kért egyházfenntartás

75 ezer Ft-ig
3.500 Ft/fő

125 ezer Ft-ig
4.500 Ft/fő

175 ezer Ft-ig
5.500 Ft/fő

225 ezer Ft-ig
6.500 Ft/fő

225 ezer Ft felett
7.500 Ft/fő

Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem, bátran hívjanak a 20/824 6887-s mobiltelefonon, vagy esti időben a
99/323 489-s telefonon.
Hitoktatással kapcsolatban Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő a 20/824 2763-s mobiltelefonon érhető el.
A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél önálló számlát nyitott. A számla száma: 59500227-31920337. Így lehetőség van arra is, hogy a fenti számlaszámra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek szánt egyházfenntartói járulékot, adományt, vagy egyéb befizetést. A személyes pénztári befizetésekre MINDEN HÉTFŐN 12.00-16.00, CSÜTÖRTÖKÖN 7.30 - 11.30 óráig
van lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérjük, hogy
minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2010. március 18.
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