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A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható.

Őrségváltás újra
Szemerei János - a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke a következő levelet küldte:
„Mihácsi Lajos lelkész úr részére
.
.

Nagytiszteletű Lelkész Úr! Kedves Lajos!
Megköszönve korábbi hűséggel végzett helyettes lelkészi szolgálatodat, szóbeli megbeszélésünk szerint, és a
MEE 2005. évi III. tv. 25.§-a értelmében
Jorsits Attila lelkészjelölt szolgálatból való kilépése miatt 2011. augusztus 1-től határozatlan időre újra
megbízlak a Vadosfai Evangélikus Egyházközségben a helyettes lelkészi szolgálatok végzésével.”
Szeptember hónap igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,20)
Kedves Testvéreim!
Oly gyakori panasz mai világunkban, hogy elmagányosodtunk. Mindenki csak önmagával van elfoglalva, s embertársaira már nem is marad ideje. A napi megélhetés, a
„még több” utáni vágy alaposan átformálta világunkat.
„Nem érdekel senki és semmi, hiszen mások sem törődnek velem!” „Felőlük akár meg is hallhatnék, rám se nyitják az ajtót!” Ehhez hasonló mondatok hangzanak el védekezésül nap, mint nap. Másoktól elvárjuk, hogy törődjenek velünk, hogy meghallgassák panaszainkat, de nekünk nincs időnk a másikra. Ezért is oly örömteli e hónap
igéje, amelyben Jézus Krisztus azt ígéri: „Ahol ketten vagy

hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
Van, aki számára vigasztaló, van, aki számára félelmetes ez az ígéret. Ha egyedül vagyunk, bíztató, hogy ne
féljünk. Milyen csodálatos érzés, hogy Jézus ott van velünk, ígérete szerint. Mellette, az Ő oltalmában könnyebbé
válik minden teher. Bátran szólhatunk Hozzá, bátran megszólíthatjuk s elmondhatjuk mindazt, ami a szívünkön van.
Örömeinket éppúgy, mint bánatunkat. Bizalommal fordulhatunk Hozzá, hiszen Ő maga bíztat minket erre.
De félelmetes is ez, ha hamisak, ha gonoszak a szándékaink. Tudva, hogy Ő mindent lát, mindenről tud. Mielőtt megszólalnánk, már tudja, mit akarunk mondani. Mielőtt cselekednénk, Ő már tudja, mi a szándékunk.

De Ő nem megrémíteni akar, hanem jelenlétét ígéri. S
ha Ő velünk van, nincs mitől félnünk. Nincs semmi, ami
erősebb, vagy hatalmasabb lenne Nála.
Ezért is hívjuk segítségül Őt, amikor elcsendesedünk,
amikor igéjére figyelünk. Mert Neki mindig van időnk számunkra.

Uram! Szívesen idézzük ezt az ígéretedet. Talán túl sokszor is. Egyházunk szórványhelyzetében bőségesen adódik
is alkalom erre. Néha csalódott reménységeinkre gyógyírnak használjuk, amikor az egyház hívására csak néhányan
gyülekeznek egybe. De nem csak ezt mondod nekünk.
Hiszen az egymagában küzdő emberrel is együtt vagy. A
nagy templomi sokasággal is. Ketten (házastársak?), vagy
hárman (barátok, munkatársak?) nem mindig istentisztelet vagy imádkozás céljából vannak együtt. És gondjaik
között bizony sokszor feledkeznek el jelenlétedről. Tervezgetéseiket nélküled végzik, társalgásuknál - főként, ha
távollévőkről folyik a szó - nem mindig veszik figyelembe,
vajon szívesen hallgatod-e nyilatkozataikat. Az emberekkel való hétköznapi, alkalmi érintkezésemben is juttasd
eszembe ezt az igédet. Úgy viselkedjem, mint aki ott érezlek Téged magunk között és legyen tetszésedre a szavam
is, a cselekedetem is. Kezdődjön ez a mostani munkaév is
a Te nevedben, legyél és maradj velünk mindörökké.
Ámen.
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Beköszönő gondolatok
Kedves Testvéreim!
Három évnyi helyettesítés után 2010. augusztus
20.-n úgy ülhettem be a vadosfai templom padjába,
hogy ezúttal már nem én voltam a szolgálattevő. Utódom hirdette az Igét, s és már csak a liturgiában segítettem. Örömmel töltött el, hogy hosszú várakozás
után újra van helyben lakó pásztora a gyülekezetnek,
akinek – ha majd teljesen befejezi az előírt tanulmányi
kötelezettségét – talán éppen Vadosfán kerül majd
sorra lelkésszé szentelése, s két évnyi beosztott lelkészi szolgálat után akár a gyülekezet megválasztott lelkésze is lehet. Azon az augusztusi alkalmon búcsúztunk. Jó volt visszatekinteni a mögöttünk levő három
évre, a szolgálatokra, a találkozásokra, de tudtuk,
hogy az csak átmeneti megoldás volt.
Azután váratlanul jött ez év júliusában püspök úr
megkeresése és megbízása a szolgálat folytatására.
Igaz, azóta is néhányszor – ha hívtak – jöttem, és
segítettem. Nem szakadt meg egészen a kapcsolat.
Hiszen – ahogyan már többször is megfogalmaztam –
egy kicsit vadosfaiak is lettünk. Azóta Vadosfa nem
csak egy település vagy gyülekezet nevét jelenti számunkra, hanem sok-sok arcot, kedves találkozást, beszélgetést.
Akkor búcsúztunk, s azt hittük, ezentúl legfeljebb
már csak vendégségbe jövünk ide. Most tréfásan
mondhatnám azt is, lejárt az egy éves „szabadság”.
Visszaemlékszem a 2007-s hivatalátadásra. Ültünk
a templomban, sok-sok fürkésző, de ismeretlen arcot
láttam. S most, 2011-ben az újbóli hivatalátadáson
már egészen más volt a kép. Mindenki ismerős volt.
Többekhez egy vagy több szolgálat kapcsán kerülhettem közelebb. Úgy érzem, haza jöttem. Akkor még az
egyes települések földrajzi elhelyezkedésével sem voltam tisztában, a testvérek segítettek eligazodni. Ma
már egy-egy településen belül is tudom, kit, hol keressek. Akkor nem tudtam, milyen feladatok várnak rám,
ma tisztában vagyok vele. Igaz, vannak olyan dolgok –
elsősorban a hivatali adminisztrációval kapcsolatban –
amit szinte újra, elölről kell kezdenem, de már tudom,
mindig van kihez fordulni segítségért. S kérem, ha tudok segíteni, bátran forduljanak hozzám. Megpróbálom úgy szervezni a tennivalókat, hogy mindenre jusson idő. S talán nem fogják érezni, hogy „területen
kívüli” vagyok.
Újra kérem, szóljanak, ha valakinek szüksége van
arra, hogy meglátogassam, vagy úrvacsorát vigyek. S
remélem, Isten ad erőt és egészséget, hogy addig el
tudjam látni a szolgálatokat, ameddig az szükséges.
Köszönöm mindenki segítségét, s számítok ezután
is az együttműködésre. Mindannyiunk ügye és érdeke,
hogy zökkenőmentesen történjen a szolgálat, és senki
ne érezze a Vadosfa-Sopron távolságot.
Örülök, hogy sikerült megoldást találni a hitoktatásra is, amit én csak nagy nehézséggel tudtam volna
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felvállalni a távolság miatt. Selmeczi Diána – aki két
éven keresztül hűségesen végezte a hitoktatás szolgálatát, ez évben már – más elfoglaltságai miatt – nem
tudta vállalni. Ebben a tanévben Gombor Krisztián
farádi lelkész fogja tartani a hittanórákat gyülekezetünkben. Kérem, fogadják szeretettel, s segítsék őt is
mindenben.
Ez évben is megkezdjük a konfirmációra való felkészülést. Terveim szerint az elmúlt évekhez hasonlóan
vasárnaponként a mihályi istentisztelet után lesz, a
templomban. Tudomásom szerint 10 fiatallal. Ha tudnak még másokról, kérem, értesítsenek.
Sokan hiányolták a „Gyülekezeti hírmondó”-t,
amit most újra útjára indítjuk. Tudom, azok számára – akik nem állandó résztvevői voltak alkalmainknak
– azoknak ez egy kapcsolódási pont volt a gyülekezethez. Innen értesülhettek a történésekről, a különféle
eseményekről. Ha mindent pótolni ebben a számban
nem is tudunk, de olvasható néhány beszámoló a
mihályi és a vadosfai templom felújításáról, valamint a
„presbiteri továbbképzés”-en részt vevő egyik testvérünk beszámolója is. Ezúton is hívogatunk a képzés
újabb alkalmaira másokat is. Szüksége van a gyülekezetnek olyan testvérekre, akik jártasak „egyházi
ügyek”-ben.
Azt se felejtsük el, hogy az előttünk levő esztendő a
Magyarországi Evangélikus Egyházban az általános
tisztújítás éve is. Új választások lesznek – minden
szinten. Ez alól csak a gyülekezetek megválasztott lelkészei és a püspökök kivételek (egyházi törvényeink
szerint ugyanis az ő megbízatásuk a nyugdíjig tart).
Már most el kell kezdeni a felkészülést. Felelősen kell
végiggondolni, hogy kiket jelölnek majd a testvérek
egy-egy tisztségre. Mert bármilyen tisztséget betölteni
– nagy felelősséget jelent. Keressék az alkalmas, tettre
kész testvéreket, s imádkozzanak értük, és a szolgálatért.
Kérem, kövessék figyelemmel a templomajtókra kitett hirdetéseket, s honlapunk is folyamatosan frissül
(http://vadosfa.lutheran.hu/). Ha valaki igényli, minden frissítésről, minden eseményről (pl. istentiszteleti
rend változás, rendkívüli alkalmak, temetések, stb. …)
szívesen küldünk értesítést e-mailban. Ehhez csupán
azt
kérjük,
hogy
küldjön
egy
e-mailt
a
vadosfa@lutheran.hu elektronikus levélcímre, kérve a
rendszeres frissítésről szóló értesítést.
Végül hadd hívogassak mindenkit alkalmainkra. Ha
valóban szükség van a gyülekezetben a lelkészi szolgálatra, ha valóban igénylik az evangélium hirdetését –
fejezzék ki azzal is, hogy aktív részesei lesznek gyülekezeti közösségünknek. S nem csak jönnek, hanem
hívogatnak másokat is.
Kedves Testvérek! Kérem, keressenek, ha bármilyen észrevételük van, vagy ha úgy érzik, hogy valamiben is tudok segíteni. Az elérhetőségem változatlan:
20/824 6887. (Mihácsi Lajos, a szolgálatot újra átvevő lelkész)

A vadosfai templom felújítása
A 2010. november
30.-i
presbitériumi
gyűlésen kivitelezőt –
HETTYEI-ÉP
egyéni
céget,
és
műszaki
ellenőrt
választottunk
Németh
Gy.
Géza
személyében.
A
kivitelezővel
és
a
műszaki ellenőrrel a
kivitelezési munkákat az
Örökségvédelmi Hivatal
munkatársaival többször
egyeztettük.
Az
A megújult lépcső
Örökségvédelem
az
eredeti formát és műszaki tartalmat követelte meg.
Ezen szigorítások alapján a kivitelezők megkezdték a
munkálatokat. A tuskózásokkal és a fal melletti föld kiemelésével kezdődött meg a felújítás. A fal mellé úgynevezett Dörcher lemez került beépítésre, amit kúlé
kavics választ el a földtől. A kavicságyban drén cső került lefektetésre a csurgó víz elvezetésére. Az ereszcsatornák tisztító idommal a földbe fektetett csővezetékre
csatlakoztak, ami a kinti száraz árokba vezetett.

Ezen munkák
a fal vizesedését
gátolják
meg.
Látható volt a
szürke alsó kemény burkolat
leverése után a
téglákon a vizesedés, ez már
nem
fordulhat
elő. Az új burkoAkadálymentesített feljáró
lat acél választó
csíkkal ketté a szigetelés vonalában meggátolja az újra felvizesedést. Az első repedezett lépcső teljes felújításra került,
valamint bekötése a főbejáratra. Az új pályázatok kötelező
eleme az akadálymentesítés; ez a rámpa a déli oldalon, a sekrestye bejáratához került megépítésre. A fa nyílászárók –ajtók
- felújítása folyamatban van Kreták Imre asztalos mester
munkájában. A bádogos szerelvények cseréje, festése történt
meg. Jelenleg az eddigi munkák átvétele zajlik.

(Sümeghy Péter – Mihályi)

Gyűjtések
Az iszapkatasztrófa áldozatainak részére indított gyűjtés eddigi eredménye 102.310,- Ft.
A Magyarországi Evangélikus Egyház által indított „Mentőautó” vásárlás céljaira eddig befolyt adomány: 134.000 Ft.
Isten áldása legyen az adományokon és az adományozókon!

Templombelső felújítás – Mihályi
A 2010-ben elvégzett falszigetelés, további vakolat leverés és a javasolt 1 év falszáradási idő letelte után ez év
július 18-án megkezdődött templomunk belső vakolása,
festése, a lábazati lapok pótlása és az 1989. évi renoválás során hozzáépített takarítóeszköz tároló korszerűsítése, ajtójának cseréje.
A bekért árajánlatok alapján a munkák elvégzésére
Varga József egyéni vállalkozóval, gyülekezetünk tagjával
kötöttünk szerződést.
Az elmúlt tél során kiderült, hogy a kistermünkben
(sekrestyében) elhelyezett kéménybekötésű gázkonvektor
égéstermékének kondenzvize a béléscső nélküli kémény
környezetében falnedvesedést okoz. Ebből adódott, hogy
a fal újra vakolását megelőzően a ma már előírt kémény
béléscsövezést és a tetőn kívüli kéményrész szükségszerű visszabontását, újra falazását is el kell végezni. A betervezett munkákon túl a nyílászárók és a gázcsövek mázolása is megtörtént. A kéménybontás, falazás és a mázolások munkáját Varga József testvérünk adományként
végezte el, azoknál csak az anyagköltség terheli gyülekezetünket.

Testvérünk felajánlását, munkáját ezúton is megköszönjük, Isten áldását kérjük életére, munkájára !
Szintén köszönjük Babos Tibornak a villanyszerelési
munkákat , és gyülekezetünk minden segítőkész tagjának
az előkészítési, takarítási és visszarakodási munkák során tanúsított önzetlen segítségét, Isten áldja meg őket is!
Az idei felújításokra, átalakításokra 1.390.000 Ft-ot fordítottunk, melyből 900.000 Ft-tal a Soproni Egyházmegye
támogatta gyülekezetünket, de közel 200 000 Ft-nyi adományt kaptunk gyülekezeti tagjainktól és az elszármazottaktól. Köszönjük az anyagi támogatásokat is !
A munkák befejeztével szept. 11.-től ismét lesz vasárnap délelőttönként 11 órakor istentisztelet templomunkban.
Terveink szerint az okt. 2.-án 11 órakor kezdődő istentiszteleten adunk hálát Istennek az elért eredményeinkért.
Az istentisztelet után szerény ünnepségen látjuk vendégül
a munkák résztvevőit, támogatóit, meghívandó vendégeinket és minden résztvevőjét az istentiszteletnek.
Erős vár a mi Istenünk!
(Bálint Kálmán gondnok)
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Presbiterképzés
resbiterképzés – Révfülöpön
Istennek hálát adva számolhatunk be arról,
hogy múlt év őszén és idén tavasszal 2-2
napos képzésen vehettünk részt országos
egyházunk Révfülöpi Oktatási Központjában.
Az
egymásra
épülő
előadásokon
egyházunkra , vallásunkra és gyülekezeti
alkalmainkra vonatkozóan sok új ismeret
megszerzésére volt lehetőségünk szép
környezetben, osztályon felüli elhelyezés és
ellátás

A tanfolyam résztvevői

mellett. A tanfolyam könnyű felmérő teszttel zárult, és oklevelet
kaptunk a képzésen való részvétel tanúsítására.
Nagyon felemelő érzés volt az ország különböző részéről érkezett
testvérekkel istentiszteleteken úrvacsorai közösségben, áhítatokon,
étkezések előtt és után - az előadások között úgymond levezetésként
- közös elmélyülésben, éneklésben és imádságban megélni hitünket.
Elmondhatjuk, hogy a felejthetetlen élmények olyan feltöltődést,

Oklevél átadása

erőt,
tudást jelentenek
számunkra,
amiből sokáig meríthetünk életünk
során, és nagyon várjuk a szervezés
alatt lévő októberi utótalálkozón való
részvételünket.
Az országos egyház rendszeressé
kívánja tenni a presbiterek képzését,
már lehet jelentkezni az ősszel induló
Dolgozatírás
újabb tanfolyamra, ahol mások is
részesülhetnek hasonló élményekben. Tapasztalataink alapján a képzésen való részvételt minden
presbiternek és érdeklődő testvérnek jó szívvel tudjuk ajánlani.
Erős vár a mi Istenünk!
(Bálint Kálmán mihályi gondnok és felesége)

Egyéb
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 12.0016.00, CSÜTÖRTÖKÖN 7.30 - 14.00 óráig van lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda
volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.
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Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megkereszteltük
2010

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek,
hogy egymást szeressétek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.”

- szeptember 5.-n Vadosfán Berta Csaba és Dobos
Eszter gyermekét, LUCÁ-t,
- szeptember 26.-n Németh Ferenc és Káldi Anett Eltemettük
gyermekét, ZSIGMOND-ot, valamint Balázs Ró2010
bert és Káldi Andrea gyermekét, ANDRÁS-t,
- október 9.-n Lakatos Zsolt és Nagy Szilvia gyer- - augusztus 23.-n Magyarkeresztúron Babos
Gézáné sz. Major Emmát (80 év),
mekét, RAMÓNA GRÉTÁ-t, valamint Gáspár Sán- szeptember 3.-n Vadosfán Kálmán Sándort (63
dor és Lakatos Erika gyermekét, NAPSUGÁR-t,
év),
2011
- szeptember 14.-n Mihályiban Világos Vilmosné
- február 13.-n Zsirai Tamás Béla és Kégl Brigitta
sz. Fülöp Lenkét (85 év),
gyermekét, NOEL GYÖRGY-öt,
- szeptember 20.-n Magyarkeresztúron Halász La- április 9.-n Gaál Zoltán és Béres Bernadett gyerjost (90 év),
mekét, KRISTÓF ZOLTÁN-t, valamint Fekete
- október 1.-n Mihályiban Németh Imréné sz.
Géza és Kovács Mária gyermekét, MARTIN-t,
Zsirai Erzsébetet (68 év),
- április 24.-n Szűcs Norbert és Horváth Anita
- október 13.-n Kisfaludon Németh Kálmánné sz.
gyermekét, NORBERT-et,
Nagy Erzsébetet (97 év),
- május 22.-n Srágli Zsolt és Srágli Gyöngyi gyer- október 19.-n Mihályiban Kovács Anitát (1,5
mekét, NÓRÁ-t,
nap),
- július 31.-n Horváth László és Lendvai Zsuzsanna
- október 22.-n Gyóróban Varga Jenőné sz. Bagyermekét, LŐRINC LÁSZLÓ-t,
logh Erzsébetet (51 év),
- augusztus 21.-n Tory Zoltán és Ódor Gabriella
- november 13.-n Vadosfán Srágli Dénest (85 év),
gyermekét, DOMONKOS-t, valamint Kocsis Zsolt
- december 3.-n Potyondon Kiss Gézát (83 év),
és Major Katalin gyermekét, LILLÁ-t.
- december 24.-n Kisfaludon Nagy Lászlót (70 év),
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a 2011
kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten orszá- január 4.-n Vadosfán Kálmán Györgyöt (52 év),
ga.”
- január 5.-n Magyarkeresztúron Maráczi Istvánt
(83 év),
Konfirmáció
onfirmáció 2011-ben nem volt.
- január 20.-n Zsebeházán Nagy Ferencet (85 év),
- február 5.-n Bogyoszlón Erdős Imréné sz. KoMegáldottuk
vács Idát (81 év),
- 2010. szept. 4.-n Mihályiban (ökumenikus) - április 11.-n Zsebeházán Potyondi Bélát (88 év),
Ferentzy Gábor és Marics Erika,
- április 13.-n Potyondon Rosta Vilmát (92 év),
- április 18.-n Vadosfán Kovács Sándort (83 év),
2011
- január 29.-n Kisfaludon Laurent Antoine - május 10.-n Magyarkeresztúron Balogh Lászlót
(91 év),
Philippe Clavilier és Árvai Karolina Katalin,
május 20.-n Kisfaludon Varga Lajosné sz. Pirka
- március 26.-n Vadosfán Tóth Károly Béla és
Idát
(96 év),
Nagy Lívia,
- április 16.-n Mihályiban Zsirai Balázs és Bális - május 26.-n Kisfaludon Mátis Károlyt (63 év),
- június 8.-n Mihályiban Németh Lajost (64 év),
Rita,
- június 11.-n Kisfaludon (ökumenikus) Szakály - június 21.-n Magyarkeresztúron Németh Lászlót
(82 év),
Ákos és Dömötöri Bianka,
- augusztus 16.-n Mihályiban Papp Ilonát (74 év).
- július 16.-n Bali Tamás és Boros Eszter,
- július 23.-n Balatonföldváron (ökumenikus) Náray Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”
Lajos és Tóthfalussy Zsófia Sarolta,
- augusztus 6.-n Vadosfán Kondor Zsolt és Csiszár Zsuzsanna házasságát.
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Hittanórák a 2010/20112010/2011-s tanévben
Ebben a tanévben gyülekezetünkben a hitoktatást Gombor Krisztián farádi lelkész végzi (elérhető a 20/824
8834-s telefonon). Fogadják szeretettel!
Az órabeosztás a 2011/2012-s tanévben a következő, amely Mihályiban, az iskolában lesz:

Hétfő
5.-6. oszt. 14.00 - 14.45
7.-8. oszt. 14.45 - 15.30

Kedd
1.-2. oszt. 14.00 - 14.45
3.-4. oszt. 14.45 - 15.30

Az első óra szeptember 5.-n hétfőn lesz.

Konfirmáció
Terveink szerint ez évben újra lesz konfirmációra való előkészítés. A felkészítő foglalkozások – az elmúlt
évekhez hasonlóan – vasárnaponként lesznek a Mihályi templomban, az istentisztelet után. Szeretettel várjuk
a 7. és 8. osztályos fiatalokat ezekre az alkalmakra.

Istentiszteleti alkalmaink 2011 év végéig
A
jellel megjelölt alkalom kötelező offertóriumot (valamilyen meghatározott célra továbbítandó perselypénzt) jelent!

Dátum

Nap

Ünnep

Istentiszteleti alkalmak

8. 7.

vasárnap 1. Szentháromság
ü.u.7.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11

8. 14.

vasárnap 2. Szentháromság
ü.u.8.

de.¾ 10 Kisfalud, du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ Zsebeháza

8. 20.

szombat

8. 21.

vasárnap 3. Szentháromság
ü.u.9.

de. 11

8. 28.

vasárnap 4. Szentháromság
ü.u.10.

de.¾ 10 Kisfalud, du. 2 Gyóró

9. 4.

vasárnap 1. Tanévnyitó

de.10 Vadosfa

9. 11.

vasárnap 2. Szentháromság
ü.u.12.

MOSTANTÓL ÚJRA TARTUNK MIHÁLYIBAN IS ISTENTISZTELETET, MINDEN VASÁRNAP 11 órakor.

Kisfalud

de. 10 Vadosfa
Emlékezés az
1751-s vadosfai eseményekre

Kisfalud, du. 2 Potyond, du. ¼ 4 Magyarkeresztúr

de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼
4 Zsebeháza
9. 18.

vasárnap 3. Szentháromság
ü.u.13.

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

9. 25.

vasárnap 4. Hősök napja

de. 10 Vadosfa

10. 2.

vasárnap 1. Szentháromság
ü.u.15.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

-7-

Dátum

Nap

10. 9.

vasárnap 2. Szentháromság
ü.u.16.

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

10. 16.

vasárnap 3. Szentháromság
ü.u.17.

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

10. 23.

vasárnap 4. Szentháromság
ü.u.18.

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

10. 31.

hétfő

Reformáció ü.

de.10 Vadosfa (úrv.)

11. 1.

kedd

Temetői megemlékezések

du. 2 Gyóró, du. 3/4 3 Kisfalud, du. 1/4 4 Mihályi, du. 3/4 4 Vadosfa,
du. 1/2 5 Zsebeháza, du. 5 Magyarkeresztúr, du. 1/2 6 Potyond (ev.
templom)

11. 6.

vasárnap 1. Szentháromság
ü.u.ut.e.e.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

11. 13.

vasárnap 2. Szentháromság
ü.u.ut.e.

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

11. 20.

vasárnap 3. Szentháromság
ü.u.ut.

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

11. 27.

vasárnap 4. Ádvent 1.

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

12. 4.

vasárnap 1. Ádvent 2.

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi

12. 11.

vasárnap 2. Ádvent 3.

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

12. 18.

vasárnap 3. Ádvent 4.

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

12. 24.

szombat

Szenteste

du. ½ 5 Vadosfa

12. 25.

vasárnap

Karácsony

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

12. 26.

hétfő

Karácsony 2.
napja

de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.), du. 2 Potyond (úrv.)

12. 31.

szombat

Óév

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

Újév

de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.), du. 2 Potyond (úrv.)

2012.01.01. vasárnap

Ünnep

Istentiszteleti alkalmak

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 2011-s évre is:
Egy főre jutó kereset
75 ezer Ft-ig
125 ezer Ft-ig
175 ezer Ft-ig
225 ezer Ft-ig 225 ezer Ft felett
Kért egyházfenntartás
3.500 Ft/fő
4.500 Ft/fő
5.500 Ft/fő
6.500 Ft/fő
7.500 Ft/fő
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2011. augusztus 31.
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