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Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók
A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható.

Meghívó
Isten iránti hálával gondolunk vissza arra, hogy az
elmúlt években teljes külső és belső felújítás során
megújult a mihályi – 150 éve ev. iskolának épült evangélikus templomunk.
A 2013. augusztus 11-én, vasárnap de. 10 órakor
kezdődő hálaadó ünnepi istentiszteletre és az azt
követő szeretetvendégségre szeretettel hívjuk és
várjuk szeretteivel együtt.
Igét hirdet a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke,
Szemerei János.

Mihályi Leányegyház presbitériuma

Szeretettel hívogatunk mindenkit rendszeres alkalmainkra is!
Történt, hogy amikor egyszer Jézus magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek mond
engem a sokaság?” Ők így válaszoltak: „Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek; némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta”. Ő ekkor így szólt hozzájuk: „Hát ti kinek mondotok engem?” Péter így felelt: „Az Isten
Krisztusának”. (Lk. 9,18-20)
Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt." (Mt
10,32)
Kedves Testvérek, kedves Szolgatársaim az Úr Jézus Krisztusban!
Alig múltak el a húsvéti ünnepek, mégsem tudunk igazán egyenes kerékvágásba kerülni. No, nem a húsvéti feltámadáshír öröme uralja az egyházi levelezőlistát, vagy a különböző beszélgetéseket, hanem egy húsvét előtt felröppenő
hír: a népszámlálás eredménye. Meg is döbbentett, hogy
mennyivel nagyobb figyelmet szenteltek sokan a nyilvánosságra hozott adatoknak, mintha az lett volna a legfontosabb.
„Borult égből villámcsapás” – volt az egyik, egyházi
honlapunkon is megjelent cikk címe. Tény, hogy 2011 óta
vártunk az adatok feldolgozására! Tény, hogy sok sejtelmes

megjegyzés hangzott már el azóta, inkább pesszimista megközelítésben! Mintegy előrevetítve azt, amivel azután nagycsütörtökön szembesített a Statisztikai Hivatal. „Nem számítottunk jó eredményekre, de ez azért már kétségbeejtő!” mondták, írták némelyek. „Fogyunk, míg végül elfogyunk
egészen!” – summázták mások. „Tenni kellene végre valamit,
mozdulni kellene, újra kellene gondolni a missziót, az egyház
stratégiáját. A templomfalak közül ki kell lépni az emberek
közé!"- mondták megint mások a megoldás felé vezető utat
vázolva.
Megvallom őszintén, néhány levélbe beleolvastam,
azután elkezdtem a DEL gomb minden kritika nélküli előtérbe
helyezését. Még jó, hogy az elektronikus levél fejlécében

-1 -

megjelenik a téma! Nem szeretem a magyarázkodást, a mentegetődzést, a kibúvók keresését. Öregszünk – az egész ország lakossága, velük együtt én is – ez tény. Többet temetünk, mint keresztelünk – én tegnap is egyet, meg majd ma is
egyet – ez is tény.
Gyakran emlegetjük úgy magunkat, mint a Lutheri reformáció örökösei. De Luther 500 évét nem egyszerűen
megünnepelni kell - természetesen azt is, hanem újraértelmezni. Bele kellene nyúlni fájó pontokba bátran, és valószínűleg le kellene szállni a döglött lóról - egy fraternetes vélemény szerint. Szerinte „már 20 éve komolyan kell vennünk a
fogyást, és mondjuk vagy 10 éve más stratégiát kellene országosan folytatni, mert az előző 10 évből leszűrhettük volna,
hogy a jelenlegi irány nem megfelelő. Ehelyett nem a dakota
indiánok megoldási stratégiáját követjük, mely szerint, ha
észreveszed, hogy holt lovon lovagolsz, szállj le róla. Ellenkezőleg, ennél sokkal komplikáltabban gondolkodunk: leváltjuk a lovast; megbízunk egy szakértői csoportot, hogy analizálja a lovat; külföldi szakmai úton tájékozódunk arról, hogy
ott miként lovagolják meg a holt lovakat; egyetemi szintű
lovasképzést indítunk.” (idézet vége)
Elhatároztam, hogy nem elemzem a számokat – hiszen
bármit, és annak az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani statisztikai módszerekkel. Churchill sokat emlegetett mondása
szerint ő csak annak a statisztikának hitt, amit ő maga hamisított!
Nem az adatsorok igazságtartalmát vonom kétségbe,
nem az én mulasztásaimat akarom kisebbíteni, s nem is vagyok közömbös. Annyira tartom fontosnak, hogy fel kell ébredni! Kell, ami felrázza a közömbösöket. Így vagy úgy, de
közömbös senki nem maradhat. De szükség van egy másféle
szemléletre, egy másféle nézőpontra is!
Civil alapvégzettségem kapcsán szervezési ismereteket tanultam egykor, és dolgoztam is a szakmában. Emberi
nézőpontból a hatékonyság nagyon fontos! A gyenge láncszemek megerősítése is a borítékolt kudarc ellenszere. A legjobb eszközökkel és a legjobb – mai kifejezéssel élve – humánerőforrással lehet csak sikert elérni – harsogják a reklámok, sulykolják a tananyagok.
És mi mit látunk ezzel szemben? Jézus a legegyszerűbb eszközökkel, a legalapvetőbb infrastruktúrával, a lehető
legalkalmatlanabb emberekkel indított. Bűnösökkel, állandóan elbotlókkal. Máté a vámszedő, Péter a veszélyhelyzetben
megijedő és tagadó, Tamás a kételkedő, Júdás az áruló, a
bűnös asszonyok, a legalapvetőbb teológiai ismeretekkel
sem rendelkező emberek – akik ott voltak Jézus körül. Ha ma
modellezni akarnánk egy kudarcra ítélt szervezetet, ez tökéletes felállás lenne. Mert a siker záloga az erő, a tudás, a hatalom – emberi nézőpontból. De hiába az erő, az emberi akarás – Jézus nélkül – ismételten hangsúlyozom: JÉZUS NÉLKÜL! – minden kudarcra van ítélve.
Jézus a legrosszabb stratéga – emberileg, mégis az Ő
eredménye a legjobb. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a leggyengébbekkel indul a misszió. Mert nem az ember ér el si-

kereket, hanem Krisztus erejével lehetséges a megmaradás
is, és a növekedés is.
A Krisztus erőterében élők, azok, akik életében Krisztus a középpont, ők szolgálhatják a növekedést. Természetesen nem azt jelenti, hogy csak várjunk, ne tegyünk semmit.
De a legfontosabb, amivel kell mindennek kezdődni: az az
imádság. Imádkozni egymásért, imádkozni Isten országa eljöveteléért, könyörögni a Szentlélek tüzéért. Mert nem természetes sem a megmaradás, sem a növekedés. Egy régi ének
jut eszembe – talán sokan ismerik is – miszerint: „Csak az
Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk! Mert reánk
tör, hogy elnyeljen gonosz ellenségünk. Száz veszélytől
útunk telve, nincsen erőnk nékünk. Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk!”
S ki az, aki elsőként tesz bizonyságot Uráról? A gyenge, az erőtlen tanítvány. Az emberileg erőtlen, az emberileg
gyenge. De ki tudja mondani hitvallásként, hogy Jézus „Az Isten Krisztusa”. Mint ahogyan a római százados Krisztus erőterében nyíltan ki meri jelenteni, hogy „Valóban Isten Fia ő!”
Se Pétert, se a római katonát nem érdekelte, hogy hányan
vélekednek így! Nem a számok bűvöletében éltek. Hanem
Krisztus erőterében.
Vannak, akiket sokkolnak az adatok. Nem tudjuk, miért
nem válaszoltak oly sokan az utolsó oldal nem kötelező kérdéseire. Figyelmetlenségből? Nemtörődömségből? De ne feledjük Jézus szavát, amikor azt mondja: „Aki tehát vallást
tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek
mennyei Atyám előtt."
Divat a függetlenség, a kötetlenség! Az „azt teszek,
amit akarok” mentalitás. Vajon nem ebbe az irányba tartunk?
Aki Krisztus nélkül akar itt élni, az a vesztébe rohan. A tanítvány élete, üdvössége függ attól, hogy Jézus Isten előtt szószólója legyen.
Nem mi tartjuk meg az egyházat! De ahol ketten vagy
hárman összejönnek Jézus nevében, Ő ott van. Ha Isten
Szentlelke fúj, élet támad. Ezért kell tehát szüntelenül könyörögnünk!
Mit mutatnak a számok? Én azt hallottam, hogy Isten
országában a legnagyobb szám az EGY!
S ne feledjük, Ittzés püspök úr sokszor emlegette: az
utolsó napon nem azt fogják megkérdezni, hogy hány embert
térítettél meg. Csupán azt, elmondtad-e azt, ami rád bízatott!
Elmondtad-e alkalmas és alkalmatlan időben és helyen, hogy
Jézus Krisztus az Isten Fia, Megváltó! Ma még megteheted,
ma még elmondhatod! S akkor „arról majd Ő is vallást tesz
mennyei Atyja előtt." Nincs ennél fontosabb!
Ha kimozdulunk a közönyből – imádságra és bizonyságtételre – már megérte nyilvánosságra hozni az
adatokat.
Borult égből villámcsapás? Legyen ez a statisztika is
Isten eszköze. Amely felébreszt, lángra gyújt – és üdvösségre vezet. Ámen.
(Mihácsi Lajos - Elhangzott Sopronnémetiben a Lelkészi Munkaközösség gyűlése nyitó-istentiszteletén 2013. április 10-én).
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Morzsák a Balaton-felvidéki kirándulásról (április 13-14)
Április második
hétvégéjén
harminc lelkes,
kirándulni szerető gyülekezeti
taggal két, élményekben
gazdag tavaszi
napot töltöttük a
Balaton északi
partján. Mihácsi
lelkész úr és felesége kalauzolásával bebarangoltuk a vidéket
egészen Keszthelytől Balatonfüredig, a Káli medencét is
érintve.
A hosszú, komor tél után hálás volt a szívünk, hogy végre
búcsút inthettünk a hideg téli hónapoknak, és éppen kirándulásunk hétvégéjén köszöntött be a tavasz. Bizonyára többen
jártunk már a Balaton-felvidéken – jómagam is –, azonban ez
alkalommal a környéket más szemszögből ismerhettük meg,
evangélikus vonatkozásai kerültek előtérbe.
Megtekintettük Gyenesdiáson a Magyarországi Evangélikus
Egyház Kapernaum Szeretetintézményét, ahol jelenleg már
több mint negyven gondozott él. Az intézményt támogatások
segítségével folyamatosan bővítik és korszerűsítik, azért,
hogy a rászoruló időseknek minél jobb ellátást biztosítsanak.
Legutóbbi nagyobb uniós beruházásnak köszönhetően a fűtési rendszert korszerűsítették. Geotermikus energiát hasznosítva hőszivattyúval oldják meg az intézmény fűtését,
amely nemcsak környezetbarát, hanem költséghatékony is,
hiszen fűtési költségeik jelentősen, mintegy 30 %-kal (!)
csökkentek. Emellett nagy gondot fordítanak arra, hogy saját
termesztésű zöldséggel és gyümölccsel lássák el az otthon
lakóit. Gyümölcsültetvényeiket folyamatosan bővítik (alma,
barack), így saját termeléssel fedezni tudják szükségleteiket.
A másik evangélikus intézmény, melyet utunk során megismertünk és szombati szállásunk is volt, a révfülöpi Ordass

Lajos Evangélikus Oktatási Központ. A kedvelt konferenciaközpont körülbelül 80-100 fő befogadására alkalmas. Szolgáltatásait bárki igénybe veheti: gyülekezetek, családok, pihenni
vágyók, szakmai közösségek.
Nagy meglepetésünkre szolgált, hogy a soproni gyülekezet
épp ezen a hétvégén tartotta a konfirmandus-hétvégét az Oktatási Központban. Sopronban ugyanis számos gyülekezethez hasonlóan hagyomány, hogy a konfirmáció előtt állóknak
egy rövidebb
tábort
szerveznek közösségépítés, a
gyülekezethez
való tartozás
mélyítésének
és a hitbeli
erősödésnek a
céljával. Mi kirándulók
is
bekapcsolódtunk a szombat esti programokba. Vacsora után
Gabnai Sándor esperes úr rendhagyó esti áhítatra hívott
bennünket a révfülöpi romtemplomba a szabad ég alá, majd
ezt követően a híres Camino de Santiago, vagy más néven
Szent Jakab zarándokútról szóló „Vándorút (The Way)” című
film vetítésére.
A hétvégén több evangélikus templomot is meglátogattunk.
Kővágóörsön hazánk egyik legrégebbi evangélikus templomát, melynek egyes részei a XIII. századból származnak,
azonban később barokk stílusban átépítették. Említésre méltó, hogy az ellenreformáció korában a katolikus templomot az
evangélikus templom elé építették háttal, ezért az evangélikus templom szemből nem látszik. Azonban nem mindig volt
viszálykodás a két felekezet között. Volt olyan 150 éves időszak, amikor az evangélikus lelkész szolgálta mindkét gyülekezetet. Napjainkban is ezekhez a gyökerekhez próbálnak
visszatérni, nagyon jó kapcsolat van a két felekezet között,
egymás alkalmait látogatják, közös alkalmakat szerveznek. A
megfogyatkozott kis közösségekben az egymásra utaltság
közelebb hozza az embereket, nem számít, ki hova tartozik.
Nem a különbözőségekre tekintenek, hanem Krisztusra, akiben egyek vagyunk.
Vasárnap délután voltunk Mencshelyen, és Nagyvázsonyban,
ahol Mihácsi tisztelendő úr korábban szolgált. Mencshelyen
szintén nagyon régi, román kori templom található. A templom belső tere többeket a vadosfai templomunkra emlékeztette a hasonló boltívek és oltárkép miatt. Említésre méltó, hogy
a templom kertjében egy gályarab-emlékmű található.
Zsédenyi István mencshelyi evangélikus lelkész emlékére állították, akit az ellenreformáció idején a veszprémi püspök gályarabságra ítéltetett és elhurcoltatott. Napjainkban oly természetes számunkra, hogy hitünket szabadon gyakorolhat-3 -

juk, pedig nem mindig volt ez így. Sőt! A világ némely pontján
ma is vannak, akiket keresztény hitük miatt üldöznek, statisztikák szerint mintegy száz millió!
Ezenkívül még egy érdekességet megtudtunk Mencshelyről.
A Kossuth-gyerekeket az evangélikus parókián bújtatták egy
ideig, melynek emlékét emléktábla őrzi.
Vasárnapi istentiszteleten a balatonfüredi evangélikus templomban vettünk részt, amely az előbbi templomok ellenpontjaként egy modern kori, 1990-es évek végén, mai igények
szerint épített templomunk.
Utunk során több múzeumban is jártunk: keszthelyi kastély,
Jókai emlékmúzeum Balatonfüreden, nagyvázsonyi vár.

Végül, de nem utolsó sorban a látnivalókon túl miért volt jó a
kirándulás? Jobban megismerhettük a Vadosfához tartozó
többi falu gyülekezeti tagjait, így a legközelebbi találkozáskor
már ismerősként köszönthetjük egymást; feltöltekezhetett lelkünk a mindennapi gondokat hátrahagyva, tekintetünket más
horizontra, Istenre, munkálkodására emelve; és mert egyszerűen csak jól éreztük magunkat a Balaton partján gyönyörű
időben! Várjuk a következő kirándulás alkalmát!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Mihácsi lelkész úrnak
a remek kirándulás megszervezésért és a gyülekezet
alapítványának anyagi hozzájárulásáért.
2013. április 23.
(Náray Katalin – Zsebeháza)

Újabb autó
Az Országos Egyház jóvoltából a már 12 éves, 250.000 km-t futott régi szolgálati Opel
Corsa helyett egy újabb, 6 éves, jó állapotú, fele annyi km-t futott Nissan Almerát kapott
gyülekezetünk.
Ezzel megint hosszabb távra megoldott a szolgálat biztonságos ellátása.

Regionális ifjúsági nap – Szombathely

(április 6.)

2013. április 4-én ifjúsági nap volt
Szombathelyen, amelyet a GyIO
(Gyermek és Ifjúsági Osztály) rendezett. Mi is (Gönye Péter, Marics
György, Pandúr Boglárka, Pfahnl Nikoletta) elmentünk. Már vártuk és kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz.
Amikor odaértünk, a templomban volt
interaktív áhítat, majd több csoportban ismerkedtünk, és beszélgettünk,
ezután egy előadás volt. Amikor ennek vége lett, az ifik jelenetei voltak, hogy Isten megteremtette a világot. Ezután újra külön csoportokban voltak szekciófoglalkozások. Ezek a programok után ebédeltünk a sátorban.
Amikor mindenki végzett az evéssel, a Vekker+ adott nekünk koncertet.. Ezután sok program közül lehetett újra választani. A
programok lezárása után a TEKI BAND adott koncertet, majd a templomban volt az úti áldás az utolsó program.
Sokat lehetett tanulni ezen a napon.
(Pfahnl Nikoletta - Kisfalud)

Egyházkerületi missziói nap – Beled

(május 11.)

(fotók: Adámi Mária, szöveg: Náray Katalin)

2013. május 11-én,
szombaton a Nyugatdunántúli Egyházkerület missziós napja a
szomszédos Beledben került megrendezésre, melyen több
mint 700 evangélikus

gyűlt össze az ország nyugati részéről. Vadosfai gyülekezetünkből is többen részt vettünk. A helyszín közelsége jó lehetőséget adott arra, hogy aki még nem vett részt ilyen programon, az belekóstolhasson egy nagyobb, „fél-országos” szervezésű, ám mégis családias légkörű evangélikus alkalomba.
A nap központi témája a megbocsátás volt. A délelőtti közös
úrvacsorás istentiszteleten Verasztó János missziós lelkész a
Gonosz szolga példázata alapján (Mt 18, 23-30) tartotta az
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igehirdetést a megbocsátásról. Mindannyiunk életében vannak mély sérelmek, bántódások, amelyeket nem tudunk elengedni és megbocsátani, mert nem ismerjük az Istent és
önmagunkat. A példázaton keresztül azonban Jézus arra tanít minket, hogy bocsássunk meg, mert Isten is elengedi az
adósságunkat, amivel tartozunk neki, pedig soha nem tudnánk kiegyenlíteni. Míg e világ könyörtelenül számon kér
minden egyes fillért rajtunk, az Úr mindenkit személyesen ismer, számba vesz és elengedi az adósságát, mert van, aki fizet helyettünk, Krisztus.
A nap témájához kapcsolódott ebéd előtt dr. Komlós Piroska
családterapeuta nagyon érdekes előadása. Sok elgondolkodtató dolgot hallottunk a megbocsátásról, és az elengedésről.
Kapcsolatainkat, kommunikációnkat mennyire irányítják és
milyen negatív irányba viszik a felhalmozódott sérelmek és a
szándékos sértések. Miért fontos az, hogy legyen önismeretünk, önbecsülésünk és tudjuk, hogy Isten miért, milyennek
teremtett minket. A megbocsátáshoz változtatni kell nézőpontunkon. Nyitottnak kell lenni arra, hogy rendezzük a helyzetet.

Konfirmáció

Reális szemmel értékelni, elemezni kell, ki-mit kapott-adott.
Felvállalni azt, amit elkövettünk, bocsánatot kérni érte, és elérni ugyanezt a másik félnél. A sérelmeket nagyon nehéz elengedni, mert azt érezzük, hogy leértékelődünk, pedig ez
nem így van.
Délután több különböző program közül választhattak a résztvevők. Fellépett a soproni ütő-együttes, a Stroke, a klasszikus zene kedvelői Farkas Zsolt és Várnagy Andrea zongoraművész házaspár koncertjét hallgathatták meg a beledi
evangélikus templomban, majd ezeket követően Kövesdi Miklós humorista stand up comedy műsorával szórakoztatta a
hallgatóságot.
A szervezők a gyerekekről sem feledkeztek meg, egész nap
gondoskodtak a gyermekmegőrzésről és külön foglalkozásokkal várták őket.
A helyi gyülekezet „sütemények asztalával” kedveskedett a
vendégeknek.
A napot Szemerei János püspök úr zárta áhítattal.

(május 26. – Vadosfa)

Négy fiatal testvérünk – Gönye Péter, Marics György,
Pandúr Boglárka és Pfahnl Nikoletta – konfirmációja volt
ebben az évben Vadosfán. A vizsgát követően gyülekezetünk felügyelője - Sümeghy Péter - a következő
szavakkal köszöntötte őket:
Kedves Konfirmandusok!
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Vadosfai
Evangélikus Gyülekezet felügyelőjeként a mai ünnepen.
Ezen ünnep a megerősítésetekről szól. A gyülekezet,
melynek tagjai vagytok példát mutatott számotokra a hit
erejéről, melynek segítségével ezen templom megújult
belsővel, szépülő külsővel ünnepelte centenáriumát. A
hit, a szeretet adta többlet energia segítette tagjainkat a
felújítás munkáinak elvégzésében.
Ez a többlet segítség, biztos támasz legyen veletek,
bennetek a további életetek során. Mutassátok meg ti is maroknyi csapat, hogy méltó követői vagytok a több százéves
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gyülekezetnek. Tetteitekben nyilvánuljon meg a Rábaközi
Ágostai evangélikusok sziklaszilárd eltökélt hite, az összefogás és a szeretet.
Ma lesztek az oltár előtt hivatalosan másodszor. Első alkalom
a keresztelő, a medencénél kicsit távolabb az oltártól, ma pedig az úrvacsora vétellel az oltárnál a legnagyobb kegyelemben részesültök, a bűneitek bocsánatában.
Ahhoz, hogy idáig eljutottatok szükség volt szeretteitek segítségére, támogatására. A hitben most megerősítve, önállósod-

tok. Köszönjétek meg szeretteiteknek eddigi munkáját. Vigyétek tovább ezt a közösségi erőt, a szülőktől kapott szeretet,
és szorgos tagjai legyetek a gyülekezetnek.
Merjétek vállalni nyíltan evangélikus voltotokat, szóban és
cselekedetben egyaránt. Lesz életetek során sok útválasztó,
ahol a döntésben hitetek segítségül híva tudtok jó irányba tovább haladni.
Ezen gondolatokkal köszöntelek Benneteket.
Erős várunk Nékünk az Isten!

Énekkarunk
A vadosfai templom centenáriumi ünnepségén mutatkozott
be - az eredetileg csak arra az alkalomra alakult - énekkarunk. A mintegy 16 főnyi kis csapat azonban szolgált már azóta a vadosfai, a mihályi és a magyarkeresztúri ádventi gyertyagyújtáson, valamint legutóbb a konfirmációi istentiszteleten
is. Nagy öröm, hogy olyan lelkesen énekelnek, és kifejezték

azt a szándékukat, hogy a többség szívesen folytatná ezt a
szolgálatot. Természetesen bármikor lehetőség van bekapcsolódni a szolgálatba, amelyre ezúton is szeretettel hívogatunk és várjuk a régiek mellé az újakat – fiatalabbakat és idősebbeket – egyaránt. Isten áldása legyen e szándékon és a
szolgálaton.

Kérés
Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy járuljanak hozzá a mihályi hálaadó ünnepség utáni (aug. 11-i) szeretetvendégséghez egy-egy tálca (nem krémes) süteménnyel. A süteményeket augusztus 10-én (szombaton) 18 óráig szíveskedjenek Bálint Kálmán gondnokhoz (06 20 / 824 2757) eljuttatni.

Felújítások gyülekezetünkben
Vadosfa: a templom felújítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 19.000.000 Ft -t, az MVH által kiírt LEADER pályázaton pedig 8.000.000 Ft –t nyertünk.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdhető meg a
munka.

Magyarkeresztúr:
Egyházmegyei támogatással
(400.000,- Ft) új
bejárati ajtó készült
a templomban. Az
oltár átalakítása is
megtörtént (ld. a
képen).

Az Egyházzenei Bizottság által meghirdetett orgonapályázaton a 2.794.000 Ft-s felújítási költséghez – előzetes információ szerint – 1.8 millió Ft támogatást kapunk. A munkálatokat
2014. december 31-ig kell elvégezni.
Köszönettel fogadjuk továbbra is az adományokat a
templom felújítására. Az erre szánt támogatások a gyülekezet számlájára fizethetők be.
Gyóró: Egyházmegyei támogatással (500.000 Ft) elkészült
az imaház régi, olajos padlójának cseréje - parkettára.

Mihályi: önerőből
elkészült a régi tanítólakás-, valamint a templomtető javítása,
és új cseréppel való fedése. A költségek 3,3 millió Ft-t tettek
ki. Hamarosan elkészül a templom díszkivilágítása is.
Zsebeháza: önerőből elkészült az imaház vizesedés miatt
tönkrement belső vakolatának javítása.

Evangélikus Presbiterek II. Országos találkozója
Az Országos Presbitérium közleménye: A 2013. szeptember 14-re meghirdetett Evangélikus Presbiterek Országos Találkozója (EPOT) szervezési akadályok miatt 2014-ben kerül megrendezésre.
A Soproni Evangélikus Egyházmegye e program helyett EGYHÁZMEGYEI PRESBITERI CSENDESNAPot szervez –
CSORNÁ-ra, amelynek előadója Dr. Fabiny Tibor lesz. Az alkalom a tervek szerint 9-15 óráig tart, melyre ezúton is szeretettel
hívogatunk!
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Újra lesz Dunántúli Harangszó
Az ősztől indul újra a Dunántúli Harangszó, azonban a megszokott havi megjelenéstől eltérően negyedévente fog megjelenni.
Ára kb. 1200 Ft/év, amelyre már most várjuk a testvérek előfizetési szándékát. Az első számot minden régi előfizető meg fogja
kapni.

Lelkészgyűlés és megemlékezés Vadosfán
2013. június 12-én tartotta a Soproni Evangélikus Egyházmegye lelkészi kara a soron következő gyűlését Vadosfán. Ezen a
napon emlékezett meg Dr. Böröcz Enikő egyháztörténész 100 éve született lelkész édesapjáról – egy előadás keretében (az
előadás a gyülekezet honlapján elolvasható). A megemlékezést követően a gyülekezet és az egyházmegye koszorút helyezett
el a vadosfai temetőben Böröcz Sándor sírján.

Egyéb programok
Még mindig lehet jelentkezni!!!
Kedves Testvérünk!
Kíván-e többet tudni a kereszténységről?
Kész-e saját gyülekezetéért tenni is valamit?
Akar-e beszélgetni hitünkről?
A fenti kérdésekre választ kaphat és indíttatást nyerhet tenni
akarásához 2013 szeptember negyedik szombatjától kezdődően (szept. 28) minden hónapban egész napos gyülekezetimunkatárs képzést tartunk Sopronban a Bünker János
Rajnárd köz 2. sz. alatti gyülekezeti teremben.
A képzés tervezett időpontjai: szept. 28, okt. 26, dec. 28, és
jan. 25., 9.00-17.00 óra között.
Előadóink: meghívott teológiai tanárok, pszichológusok, lelkészek.
A cél hármas:

a) A keresztény hit ismeretében való gazdagodás (teológiai alapképzés)
b) Felkészítés különböző szolgálatokra (látogatás, beszélgetés, hívogatás)
c) Személyes kérdésekre válaszadás.
Tandíj nincs, az alkalmakon való részvételt bizonyítvánnyal
igazoljuk.
Szombatonként egyszerű ebédet kínálunk.
Aki a tanfolyamot elvégzi, gyülekezeti lelkésze irányítása mellett végezhet szolgálatot.
A képzés egyházunk akkreditált alkalma.
A jelentkezőket örömmel várja a képzés vezetője és szervezője:
D. Szebik Imre ny. püspök

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megkereszteltük

Eltemettük

- 2013. március 24-én Vadosfán Kovács Annát (Magyarkeresztúr), Ko- - 2013. április 9-én Magyarkeresztúrban Nagy Zoltánné sz. Káldi Ilovács Ernő és Kálmán Gyöngyi gyermekét,

nát (75 éves),
április 10-én Mihályiban Baranyai Jenőt (82 éves)
április 26-án Zsebeházán Tálos Imrét (60 éves),
április 27-én Kisfaludon Bödecs Józsefet (85 éves),
május 1-én Páliban Tompos Kálmánt (60 éves),
május 18-án Vadosfán Tompos Péterné sz. Poór Ilonát (79 éves),
május 25-én Magyarkeresztúrban Horváth Józsefet (96 éves),
.június 21-én Mihályiban Marics Sándorné sz. Fülöp Editet (81
éves),
- Június 29-én Kisfaludon Hegedüs Ilonát (86 éves).

- Április 1-én Gyóróban Vajda Dominiket, Vajda Csaba és Farkas Ta- mara gyermekét,
- Május 18-án Zsebeházán Náray Laura Flórát, ifj. Náray Lajos és Tóthfalussy Zsófia gyermekét
- Május 26-án Vadosfán Marics Györgyöt (felnőtt keresztelés).
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké az Isten országa.”
-

Megkonfirmáltuk

- 2013. május 26-án Vadosfán Gönye Pétert, Marics Györgyöt, Pan- Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”
dúr Boglárkát és Pfahnl Nikolettát.

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel
20,10b)
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Gyűjtés az árvízkárosultak megsegítésére
Az árvízkárosultak megsegítésére meghirdetett rendkívüli gyűjtés során összesen 105.520,- Ft folyt be (Gyóró: 3.100,- Kisfalud: 7.000,- Magyarkeresztúr: 10.000,- Mihályi: 67.500,- Potyond: 5.600,- Vadosfa: 12.320,-), melyet továbbítottunk az Országos Egyház felé. Isten áldása legyen az adományokon és az adományozókon!

Alkalmaink az év végéig
Dátum

Nap

júl.. 7.
júl.. 14.
júl.. 21.
júl.. 28.
aug.. 4.
aug.. 11.

v
v
v
v
v
v

aug.. 18.
aug.. 20.

v
k

aug.. 25.
szept.. 1.
szept.. 8.
szept.. 15.
szept.. 22.
szept.. 29.
okt.. 6.
okt.. 13.
okt.. 20.
okt.. 27.
okt.. 31.
nov.. 1.

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
cs
p

nov.. 3.
nov.. 10.
nov.. 17.
nov.. 24.
dec.. 1.
dec.. 8.
dec.. 15.
dec.. 22.
dec.. 24.

v
v
v
v
v
v
v
v
k

dec.. 25.
dec.. 26.
dec.. 29.
dec.. 31.
2014. jan.. 1.

sze
cs
v
k
sze

Offertórium

x

x

Ünnep
Szentháromság ü.u. 6.
Szentháromság ü.u. 7.
Szentháromság ü.u. 8.
Szentháromság ü.u. 9.
Szentháromság ü.u. 10.
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Mihályi
Szentháromság ü.u. 12.
Emlékezés az 1751-s
vadosfai eseményekre
Szentháromság ü.u. 13.
Tanévnyitó - Vadosfa
Szentháromság ü.u. 15.
Szentháromság ü.u. 16.
Szentháromság ü.u. 17.
Hősök napja - Vadosfa
Szentháromság ü.u. 19.
Szentháromság ü.u. 20.
Szentháromság ü.u. 21.
Szentháromság ü.u. 22.
Reformáció - Vadosfa
Megemlékezések a
temetőkben
Szentháromság ü.u. 23.
Szentháromság ü.u. 24.
Szentháromság ü.u. 25.
Szentháromság ü.u. 26.
Ádvent 1.
Ádvent 2.
Ádvent 3.
Ádvent 4.
Karácsony este Vadosfa
Karácsony 1.
Karácsony 2.
Karácsony u.vas.
Óév
Újév

Vadosfa

Gyóró

Kisfalud

Magyarkeresztúr

09.45

14.00
15.15

09.45
09.45
14.00

09.45

09.45 úrv.

10.00

15.15 úrv.

14.00 úrv.

09.45 úrv.

10.00
09.45
09.45
14.00

14.00
15.15

09.45

10.00
09.45
09.45
09.45
10.00 úrv.
15.45

14.00
15.15

14.00

09.45

14.00

14.45

17.00

09.45

14.00
15.15

09.45
09.45
14.00

09.45

09.45
09.45
09.45
14.00

14.00
15.15

09.45

Mihályi
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00 úrv.
10.00

11.00

11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
15.15
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Potyond

Zsebeháza
15.15

14.00

14.00 úrv.

15.15 úrv.
14.00

15.15
14.00

17.30 ev.
templom

16.30

15.15
14.00

15.15
14.00

16.30
09.30 úrv.
11.00 úrv.
-

11.00 úrv.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

09.30 úrv.
11.00 úrv.

14.00 úrv.

09.30 úrv.

09.30 úrv.

14.00 úrv.

11.00 úrv.

15.30 úrv.
14.00 úrv.

Egyházközségünk számláját a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetjük. A számlaszámaink:
Vadosfa: 59500186-11094690
Magyarkeresztúr: 59500186-11095952
Zsebeháza: 59500186-11096599
Gyóró:
59500186-11096609
Mihályi:
59500186-11095608
Kisfalud: 59500186-11096582
Potyond:
59500186-11095615
Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak – az összeg rendeltetésének feltüntetésével –, ahova közvetlenül szánják az összeget!
A Takarékszövetkezet mihályi - az AGRÁR Rt. épületében levő - gyűjtőpénztárának nyitvatartási ideje:
Hétfőn 12.00-16.00 óra, Csütörtökön: 07.30-14.00 óra
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163
Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2013. június 30.
-8 -

