
Lelkészi jelentés a 2016-s évről 
 

Az év igéje: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Ézs 66,13) 
 

Csak az Úrnak nagy kegyelme 

Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk, 
Mert reánk tör, hogy elnyeljen gonosz ellenségünk. 
Száz veszéllyel utunk telve, s nincsen erőnk nékünk, 
Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. 
 
Meg-megújul minden reggel az Ő nagy irgalma. 
Azért mihelyt napunk felkel, kezdjünk háladalba. 
Szívünk és szánk szép énekkel Krisztust magasztalja, 
Meg-megújul minden reggel az Ő nagy irgalma. 
 

Az Úr az én örökségem, azért Benne bízom. 
Mi kell nékem földön s égen, ha ez egy jót bírom? 
Éljek bármily nagy szükségben, még sincs miért sírnom, 
Az Úr az én örökségem, azért Benne bízom. 
 
Ó! mily jó az Úr azokhoz, akik Őrá várnak! 
A sebükre balzsamot hoz, imáiknak szárnyat. 
Fel, szívünk, a csillagokhoz, félre földi árnyak! 
Ó! mily jó az Úr azokhoz, akik Őrá várnak! 

 
Ha visszatekintünk a mögöttünk hagyott évre, nem tudok mást mondani, csak az előbbi ének sorait. Hát kell-e ennél 
nagyobb vigasztalás, kell-e ennél nagyobb öröm? Van miért hálát adnunk, s van még miben reménykednünk! Van még 
KIBEN reménykednünk. Abban, aki Ura a múltnak éppúgy, mint a jelennek és a jövőnek is. Aki Ura a mi életünknek is. 
 

Statisztika: 
 Vadosfa 

összgyü-
lekezeti  

Vadosfa Gyóró Kisfalud Magyar-
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebe-
háza 

Egyéb Összesen 

Istentiszteleti alkalmak száma 7 29 14 25 27 48 16 16  182 
Úrvacsorai alkalmak száma 3 5 5 5 5 6 5 5  39 
Úrvacsorázók száma (fő) 139 66 51 125 54 95 55 39  624 
Istentiszteleti összlétszám (fő) 462 350 128 696 471 1237 179 138  3661 
Istentiszteleti átl. létszám (fő) 77 13 10 29 18 26 12 9   
Elmaradt istentiszteleti 
alkalmak száma 

         0 

Keresztelő – gyermek  3  1 3 7  1  
18 

Keresztelő – felnőtt  1    1 1   
Konfirmandusok száma:  8        

10 Felnőtt konfirmandusok 
száma 

     1 1   

Esküvő – tiszta ev.          

4 Esküvő - vegyes  2        
Ökumenikus esküvő         2 
Temetés – férfi   1 2 2 1 1  1 

10 
Temetés - nő     2     
Falunapi istentisztelet    1  1    2 
Orgonahangverseny 1          
Ádventi gyertyagyújtás  1 1 1 1 1    5 
Teológus szolgálata     1  1   2 
Presbiteri ülések     1 1    2 
Közgyűlések           
Választói névjegyzékben 
szereplők (fő) 

 37 31 100 74 219 34 63 5 563 

Gyülekezetünk tagjai (fő)  44 49 203 153 293 38 85 15 885 

 
Vendégszolgálatokat végeztek: 

- Gabnai Sándor lelkész – 1x 

- Jankovits Béla ny. ev. esperes – 1x 

- Mesterházy Balázs esperes – 1x 

- Smudla Tamás  róm.kat. plébános – 2x
  

- Tiborcz Dániel teol. hallgató – 2x
  



Alkalmak: 
 

01.13 LMK ülés – Sopron, Líceum 

01.19 Ökumenikus imaheti alkalom – Kisfalud róm.kat. templom – igei szolgálat 

01.22 Ökumenikus imaheti alkalom – Mihályi ev. templom – liturgiai szolgálat 

01.30 Gazdasági képzés – Győr – püspöki hivatal 

02.08 LMK ülés – Rábaszentandrás, istentiszteleti szolgálat 

02.13 Esperesiktatás– Harka  

02.29 Alapítványi ülés 

02.29 Presbiteri ülés 

03.09 LMK ülés – Beled 

04.06 Biblia-kiállítás – Mihályi, előadás 

04.09 Egyházmegyei közgyűlés – Balf  

04.12 LMK ülés – Harka 

04.24 Könyvbemutató - Magyarkeresztúron - Büki Anna: Megtérés 

05.18 hittanóralátogatás Mihályiban 

05.28 Falunap – Gyóró 

06.08 LMK ülés – Ágfalva 

06.12 Hálaadás Magyarkeresztúron az 50 éve történt templomszentelésért és 
tanévzáró istentisztelet 

07.09 „Föld sója” találkozón vettünk részt 30-an Budapesten 

07.23 Lelkészordináció Sopronban - Koch Szilvia 

08.23-25 Munkaévkezdő lelkészi konferencia volt Sopronban 

09.07 LMK ülés – Csorna 

09.10 Falunap – Kisfalud ev. templom – Blatniczky János liturgiaszolgálata 

09.24 Falunap – Mihályi róm. kat. templom – igei szolgálat 

09.24 Hangverseny – Vadosfa – Dr. Wágner Szilárd 

10.01 Budavári-Soproni-Sárvári gyülekezet látogatása 

10.09 Idősek napja Magyarkeresztúron – igei szolgálat 

10.13 LMK ülés – Sopronbánfalván, istentiszteletet tartottam 

10.23 56-s emlékműmegáldás Mihályiban  

11.09 LMK ülés – Beled 

11.19 Egyházmegyei ifjúsági és presbiteri nap + közgyűlés Sopronban 

11.20 Teológus szupplikáció – elmaradt, nem volt jelentkező!!! 

11.26 Ádventi gyertyagyújtás – Magyarkeresztúr 

11.27 Ádventi gyertyagyújtás – Kisfalud 

11.27 Ádventi gyertyagyújtás – Gyóró 

12.03 Ádventi gyertyagyújtás – Vadosfa 

12.03 Házszentelő – Mihályi 

12.09 LMK ülés – Sopron 

12.10 Ádventi gyertyagyújtás – Mihályi 

12.18 templom alapkőletétel - Vásárosfalu 

 
Gyülekezeti újságunk ebben az évben 3-szor jelent meg, alkalmanként 470 példányban. (ebben az évben is minden számot 
ingyenesen készítette el Füzi József, köszönet érte) 
 
Honlapunk folyamatosan frissítve. 
 
L(elkészi) M(munka-) K(özösségi) ülés: 10 alkalom  
 
Hitoktatás: Hanvay Enikő farádi lelkésznő végzi 6 csoportban.  
Hittanosok létszáma: 28 fő 
 
Konfirmációi előkészítő (2016-ban): 28 alkalom 
 



Anyagi helyzet dec. 31-én (főbb számok, kerekítve): 

 Összesen Vadosfa Gyóró Kisfalud Magyar-
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebe-
háza 

Nyitó pénzkészlet 13 980 586  5 350 262  622 960  546 880  3 353 208  2 786 627  323 361  997 288  

Záró pénzkészlet 12 895 336  4 750 266  820 896  650 404  2 258 723  3 168 652  354 989  891 406  

Fontosabb 
bevételek: 

        

- Egyházfenntartás 3 655 000 288 000 186 000 768 000 497 000 1 314 000 220 000 382 000 

- Perselypénzek 1 138 910 243 720 61 015 72 880 230 700 436 095 51 100 43 400 

- Adományok 165 300 65 000   14 000   38 000   48 300 

- Építési segély 
egyházmegyétől 

    1 000 000 
 

   

- Ingatlan 
bérbeadása 

807 990 36 990 180 000   105 000 486 000     

- Önkormányzati 
támogatás 

165 411     65 411   100 000     

Céladományok         

- Magyarkeresztúri 
templomra 

    369 500 
 

   

Offertóriumok 177 680 27 000 4 820 27 600 28 200 80 560 4 700 4 800 

Fontosabb 
kiadások: 

        

Felújítások, 
javítások 

3 392 045 168 910     2 683 560 457 575   82 000 

 
Hol, mi változott - szinte csak címszavakban és számokban a 2016-s év történései. 
 
Felújítások: 

- Magyarkeresztúr: a templom külső felújítása elkészült. 

- Vadosfa: a torony külső vakolatjavítása (garanciális) elkészült  

- Mihályi: templom előtti térkövezés készült 
 
A magyarkeresztúri templom felújítására meghirdetett gyűjtés – amely még jelenleg is tart – rendkívüli szép eredményt hozott. 
A honlapon a befizetések (monogrammal jelölve) folyamatosan megtekinthető. 
Új kerámia Luther-rózsa került a zsebeházi templomunk bejárata fölé. Kisfaludon új, fehér oltárterítővel gazdagodtunk – 
adományként. 
A mellékelt táblázatban látható az alkalmainkon részt vevők, és az úrvacsorázók száma (a / jel után) – alkalmankénti 
bontásban. Sajnos kevesen élnek a lehetőséggel. A kis számokhoz még annyi apró megjegyzés: minden létszámadatban a 
kántor és a lelkész is benne van!!!   
 
Minden kétnapos ünnepen mind a 7(!) helyen van istentiszteleti alkalom, úrvacsoraosztással. Sajnos a létszámok sok esetben 
az érdektelenséget tükrözik. 
Öröm, hogy az elmúlt évben meghívtak egy házszentelőre, kérve Isten áldását új otthonukra. 
A jövő évtől Mihályiban böjt és ádvent 1. vasárnapján úrvacsorai alkalom lesz!  
Szomorúságaim: Az úrvacsorát vevők összlétszáma sajnos kevesebb, mint a gyülekezet felnőtt tagjainak száma. 
Van, aki minden alkalommal él a felkínált lehetőséggel. De vannak (és bizonyára nem kevesen!), akik évek óta nem 
éltek a bűnbocsánat-, de még az igehallgatás lehetőségével sem.  
Hiányolom az elmúlt években konfirmálkodott fiatalokat is. És persze szüleiket is. Hiányolom azokat is, akikkel 
keresztelő-konfirmáció-esküvő-temetés, vagy egyéb rendkívüli alkalom kapcsán találkoztam, és azóta sem. Sokan 
azt gondolják, hogy az egyház szolgáltat, ami megrendelhető. Pedig nem! Az egyház szolgál, hívogat, örömhírt 
hirdet, és figyelmeztet a biztosan bekövetkező ítéletre / számadásra. De akivel akár csak egyszer is találkoztam, nem 
mondhatja többé, hogy „nem tudtam róla”. Isten irgalmas, és igazságos. Még mindig, újra és újra ad lehetőséget az 
újrakezdésre, a megtérésre. De egyszer lejár a türelmi idő! Ne feledjük: „Jézus ma még vár, de úgy alkonyul már. 
Nőnek az árnyak s ím későre jár.” (Ev. Énekeskönyv 449,1) 
 



A gyülekezeti kirándulást ebben az évben nem terveztünk, mivel a budapesti Tüskecsarnoki alkalomra hívogattunk. Ezen egy 
nagy busszal voltunk a rábaszentandrási testvérekkel együtt. Tőlünk 32-n vettek részt.  
 
Szeptemberben dr. Wágner Szilárd orgonahangversenyére került sor, sajnos kevesen voltak kíváncsiak a már 
hagyományosnak mondható őszi hangversenyünk ez évi rendezvényére. El kell gondolkozni, legyen-e a következőkben! 
 
Köszönöm Hanvay Enikő farádi lelkésznőnek, hogy végzi a hitoktatás szolgálatát. 
 
Köszönöm mindenütt azoknak a testvéreknek a szolgálatát is, akik gondoskodnak a templomaink rendben tartásáról. 
Köszönöm kántoraink szolgálatát, hogy soha nem hallgatott el az énekkíséret. 
 
Köszönöm mindenkinek a segítségét, amit folyamatosan tapasztalok. A tisztségviselőknek és a tisztséget nem viselőknek 
egyaránt, hogy szívükön viselik gyülekezetünk ügyét. Azoknak, akik biztosítják, hogy minden meglegyen ahhoz, hogy a 
szolgálat végezhető legyen. Köszönet a tisztaságért, az odafigyelésért. A kántori, a gondnoki, a pénztárosi szolgálatért. S 
külön köszönöm, ha jelzés érkezik, kik azok, akik betegek, vagy kórházban vannak, hogy megkereshessem őket. Hálásak 
vagyunk Horváth Gábornak, aki már hosszú évek óta gondoskodik vasárnapi ebédünkről. S külön köszönöm elnöktársamnak, 
Sümeghy Péter felügyelő testvéremnek azt a sok-sok munkát, amely nélkül a felújítások legnagyobb része nem történhetett 
volna meg. 

 
Kérem, hogy mindenki a maga módján vegyen részt a gyülekezet életében. A háttérben imádsággal éppúgy, mint a 
mindennapokban jelenlétével. Jöjjenek, és hívogassanak másokat is alkalmainkra. Addig, amíg lehet. „Irgalmas Jézusunk, járj 
velünk, kérünk! Áldj, vezess, oltalmazz, győzelmet adj! Támad az ellenség, nélküled végünk, Ám a te hű kezed el sose hagy. 
Így szívünk se fél, Távol fénylik a cél, S ránk örök országod hajnala kél.” (EÉ 449,4) 

 
Imádkozzanak a folyamatos szolgálatért minden munkaágban.  
 
Ha tudnak betegekről, vagy olyanokról, akik szívesen vennék a látogatást, - akár otthon, akár kórházban vagy 
szanatóriumban – kérem, jelezzék. Szívesen elviszem az úrvacsorát is a betegekhez, vagy a kimozdulni nem tudókhoz, ha 
kérik. 

 
Istennek legyen hála minden eddig elvégzett feladatért, az elért eredményekért. Adjon erőt, hogy végezhessük továbbra is 
munkánkat itt, ezen a helyen, ebben a közösségben – embertársaink javára, és az Ő dicsőségére. 

 
A választói névjegyzék pontosítása megtörtént. Megtekinthető istentiszteletek alkalmával. 
 
Hálát adunk Urunknak mindazért, amit megtehettünk, és bocsánatát kérjük mulasztásainkért. Urunk adjon erőt, hitet és 
bölcsességet a mindennapok feladataihoz továbbra is. 
 

Az istentiszteleten résztvevők száma 2016-ban 
 

dátum nap ünnep Gy K Mk M P V Zs  megjegyzés 

jan.. 1. p újév 11(4)    19(15) 9(8)    

jan.. 10. v Vízker.ü.u.1.  20 16 26+   9   

jan.. 17. v Vízker.ü.u.ut.   11 30 19+ 7    

jan.. 24. v Hetvened v. 6 21  20      

jan.. 31. v Hatvanad v.    24  7    

febr.. 7. v Ötvened v.    19  7    

febr.. 14. v Böjt 1.v.  30 38* 51+   15   

febr.. 21. v Böjt 2.v.   12 31* 12 11    

febr.. 28. v Böjt 3.v. 6 39+  18      

márc.. 6. v Böjt 4.v.    24  6    

márc.. 13. v Böjt 5.v.  20 20+ 26   22*   

márc.. 20. v Böjt 6.v.   16 29 12 10    

márc.. 25. p Nagypéntek      67(50)    

márc.. 27. v Húsvét  62(29) 42(15)* 33(15)   10(7)   



dátum nap ünnep Gy K Mk M P V Zs  megjegyzés 

márc.. 28. h Húsvét 2. 29(19)+    15(13) 16(14)    

ápr.. 3. v Húsvét ü.u.1.v.    24  34*    

ápr.. 10. v Húsvét ü.u.2.v.  20 10 19   5   

ápr.. 17. v Húsvét ü.u.3.v.   16 20 10 6    

ápr.. 24. v Húsvét ü.u.4.v. 5 23  22      

máj.. 1. v Húsvét ü.u.5.v.    27  13    

máj.. 5. cs Mennybemenetel 
ü. 

     15    

máj.. 8. v Húsvét ü.u.6.v.  17 29 30   8   

máj.. 15. v Pünkösd  40(23) 16(12) 27(18)   11(8)   

máj.. 16. h Pünkösd 9(7)    9(7) 38(22)**    

máj.. 22. v Szenth.ü. 5 14  45*      

máj.. 29. v Szenth.ü.u.1.      100(45)  konfirmáció 

jún.. 5. v Szenth.ü.u.2.    29  9    

jún.. 12. v Szenth.ü.u.3.   69     tanévzáró + hálaadó 
istentisztelet 

jún.. 19. v Szenth.ü.u.4.   13 26 10 15    

jún.. 26. v Szenth.ü.u.5. 7 29  18      

júl.. 3. v Szenth.ü.u.6.    25  7    

júl.. 10. v Szenth.ü.u.7.  24 13 15   8   

júl.. 17. v Szenth.ü.u.8.   13 30 10 6  Potyondon és 
Magyarkeresztúron 
teológus szolgált 

júl.. 24. v Szenth.ü.u.9. 6 43*  16      

júl.. 31. v Szenth.ü.u.10.    19  11    

aug.. 7. v Szenth.ü.u.11.    27(17)  9(8)    

aug.. 14. v Szenth.ü.u.12.  25(17) 14(10) 30   10(8)   

aug.. 20. szo megemlékezés 
1751-ről 

     52  Jankovits Béla 
ny.esperes szolgált 

aug.. 21. v Szenth.ü.u.13.   13 15 11(9)     

aug.. 28. v Szenth.ü.u.14. 7(7) 24  35*      

szept.. 4. v Szenth.ü.u.15.      29  tanévnyitó 

szept.. 
11. 

v Szenth.ü.u.16.  21 13 30   7   

szept.. 
18. 

v Szenth.ü.u.17.   14 33 8 6    

szept.. 
24. 

szo        26  Wágner Szilárd 
orgonahangversenye 

szept.. 
25. 

v Szenth.ü.u.18.      31  hősök napja 

okt.. 2. v Szenth.ü.u.19.    39*  7    

okt.. 9. v Szenth.ü.u.20.  22  21   8   

okt.. 16. v Szenth.ü.u.21.   10 21 9 11    

okt.. 23. v Szenth.ü.u.22. 11 28+  25      

okt.. 31. h Reformáció ü.      55(44)  Jankovits Béla 
ny.esperes szolgált 

nov.. 1. k Mindenszentek 25 35 26 44 8 25 17  temetői 
istentiszteletek 

nov.. 6. v Szenth.ü.u.u.e.e.    28  8    

nov.. 13. v Szenth.ü.u.u.e.  20 14+ 25   6   

nov.. 20. v Szenth.ü.u.u.   11 29 10 6    

nov.. 27. v Ádvent 1. 8 27  40(21)**      



dátum nap ünnep Gy K Mk M P V Zs  megjegyzés 

dec.. 4. v Ádvent 2.    22  8    

dec.. 11. v Ádvent 3.  25 11 21   9   

dec.. 18. v Ádvent 4.   11 37* 10 5    

dec.. 24. szo Karácsony 
szenteste 

     173    

dec.. 25. v Karácsony  69(42) 8(6) 13(9)   8(6)   

dec.. 26. h Karácsony 2. 18(14)    15(11) 18(14)    

dec.. 31. szo Óév  33(14) 18(11) 23(15)   12(10)   

Magyarázat:  
   a zárójelben levő szám az úrvacsorázók számát jelzi  
    * - az istentiszteleten keresztelő(k) volt(ak) 
    + - az istentiszteleten temetésről való megemlékezés volt 
 

Gyülekezeti munkaterv a 2017-s évre 

Az év igéje: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 36,26a) 
 
„… Ezzel az ajándékkal lépünk át az új esztendőbe. … Az ókori ember számára a szív mindennek a középpontja, nemcsak az 
érzelmeknek, de a gondolatoknak és az akarati döntéseknek is a kiinduló helye. A szív az embernek az a rejtett énje, amelyet 
egyedül Isten ismer teljességében. Ott érez az ember fájdalmat és örömöt, kétséget és félelmet, felindultságot, haragot vagy 
szenvedélyt. A szívben dől el minden, és onnan indul minden cselekvés. Ott gondolja az ember végig a dolgait, és ott dönti el, 
mit tesz, mit nem tesz, és miért cselekszik meg valamit. Egy olyan központ, amely mindenre hatással van. … A próféta 
nekünk sem azt ígéri az előttünk álló új esztendőre, hogy mindaz, ami eddig megnehezítette életünket, egy csapásra elmúlik, 
de azt ígéri, hogy (Isten) velünk van, felénk fordul, megszabadít, újjáteremt. Sőt, nemcsak ígéri, hanem meg is teszi. Ott kezdi 
meg a változtatást, ahol mindennek meghatározója, eredője va, ahonnan minden indul: új szívet, új lelket ad. Olyan szívet, 
ami neki szánt, rajta tájékozódik, hozzá igazodik, benne bízik.” (forrás: Baranyayné Rohn Erzsébet – Ev. Naptár 2017) 
Ezzel a bíztatással és ígérettel tervezhetünk és indulhatunk az előttünk álló 2017-s esztendőbe. 
 
Az országos kötelező offertóriumok időpontjai és a felosztásukról döntő egyházi szervezetek, egyházkormányzati szintek: 
 

1. Templomépítési offertórium - Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap, 2017. január 8. -  Egyházmegyék 
2. Szórvány offertórium - Virágvasárnap, 2017. április 9 helyett 2-án tartjuk. - Egyházmegyék 
3. Egyházzenei munkát támogató offertórium - Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap, 2017. május 14. - Egyházmegyék 
4. Missziói offertórium - Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap, 2017. május 28. - Missziói Bizottság 
5. Gyógykezeltetési offertórium - Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap, 2017. június 25. - Egyházkerületek 
6. Ifjúsági offertórium - Szeptember 1. vasárnapja, 2017. szeptember 3. - Gyermek-és Ifjúsági Bizottság 
7. Biblia offertórium - Október utolsó vasárnapja, 2017. október 29. - Egyházkerületek 
8. A Gusztáv Adolf Segélyszolgálat alapjául szolgáló offertórium  - Időpontját 2017. első félévében a gyülekezetek 

tetszés szerint határozzák meg. - Országos GAS tanács 
Offertóriumok beküldése – a banki költség csökkentése miatt – az utolsó megtartott offertórium után, levél kíséretében. 
 

Reformáció 500 
 
A 2017-s esztendő jubileumi év – 500 éve történt a reformáció kezdetét jelző 95 tétel nyilvánosságra tétele, amikor Luther 
Márton kiszögezte a wittembergi vártemplom kapujára. A sok országos rendezvény mellett helyi rendezvény is lesz. 

A négy – a mai Magyarország területén levő - artikuláris gyülekezet (Celldömölk, Nemescsó, Nemeskér és Vadosfa) 
közös rendezvénysorozatot tervez „Hidak a reformáció évszázadai fölött” jelszóval.  
A közös ünnepen helyi istentiszteletek nem lesznek, mindenkit a közös alkalomra várunk.  
Ennek keretében ezévben és a következő évben két-két közös ünnepi alkalmat, találkozót szervezünk. Április 9-én, 
virágvasárnap Nemeskéren, szeptember 24-én pedig Vadosfán lesz közös, mind a négy gyülekezet részvételével ünnepi, 
úrvacsorás istentisztelet a négy gyülekezet lelkészeinek együttes szolgálatával. Ezeket szeretetvendégség követi, amikor 
is a kötetlen találkozásra, beszélgetésre is lesz lehetőség. Vadosfán aznap délután lesz orgonahangverseny is. 
2018-ban fejeződik be a sorozat, amikor is majd Celldömölkön és Nemescsóban zárul az ünnepi program. 
Reménység szerint ez csak a kezdet, jó lenne azonban rendszeressé tenni az ilyen találkozásokat. 



 
Előttünk álló feladatok: 

- 2018-ban esedékes általános tisztújításra való felkészülés 

- 2018-ban nyugdíjazás miatt esedékes lelkészválasztás előkészítése 

- 20 éves a kisfaludi templom – április 30-án de. 10 órakor ünnepi hálaadó istentisztelet esperesünk szolgálatával 
(aznap másutt nem lesznek alkalmak) 

- elkészült a magyarkeresztúri templom felújítása – hálaadó istentisztelet: június 11-én du. 3 órakor – püspökünk 
szolgálatával. Ekkor tartjuk tanévzáró istentiszteletünket is. 

- szeptember 24-én „Reformáció 500” helyi rendezvénye Vadosfán + szeretetvendégség + orgonahangverseny  

- kirándulás – tervezett helyszín – Ausztria (Gálos, Ruszt), Fertő-part és Sopron – május 20. 
 
Lelki alkalmak 

- tervezett istentiszteleti alkalmaink a mellékletben találhatók 

- januárban ökumenikus imaheti alkalmak lesznek Mihályiban és Kisfaludon. 

- május 4–én lesz a kisfaludi templom felszentelésének 20. évfordulója. Hálaadó alkalom április 30-án. 

- május 24-én lesz a konfirmáció Vadosfán 

- június 11-én adunk hálát a magyarkeresztúri templomunk felújításáért. Ez egyúttal tanévzáró istentisztelet is! 

- augusztusban – immár évek óta – mindenütt lesz úrvacsoraosztás. Böjt 1. és ádvent 1. vasárnapján Mihályiban az 
istentisztelet úrvacsorai alkalom lesz. 

- szeptember 24-én – hagyományosan – orgonahangversenyt szeretnénk tartani a vadosfai megújult orgonán – az 
artikuláris gyülekezetekkel közösen. Az előzetes egyeztetések már megtörténtek. Róth Márton fogja megszólaltatni 
orgonánkat. 

- reformáció ünnepén istentisztelet Vadosfán  

- tanévnyitó / tanévzáró alkalmainkon szeretnénk, ha iskolás fiataljaink nagyobb számmal vennének részt. 

- falunapi alkalmainkon ökumenikus istentiszteletet tartunk. Ez évben Kisfaludon a róm. kat.. templomban, Mihályiban pedig 
az ev. templomban lesz. 

- aug. 20-án Vadosfán tartjuk emlékező istentiszteletünket – Joób Olivér szolgálatával. 

- temetői istentiszteleteink a megszokott rend szerint lesznek nov. 1-én. 
 

Építkezés 

- szeretnénk befejezni a vadosfai káplánszoba felújítását, hogy belül is felújítva, méltó legyen istentiszteletek tartására. 

- Gyóróban az imaház melletti lakás korszerűsítésébe fogunk bele – egyházmegyei támogatással. 

- Mihályiban a volt tanítólakásban szükségessé vált a kazáncsere, valamint szeretnénk a külső fal javítását elvégezni. 

- Szeretnénk felmérni a potyondi templomot, hogy előkészülhessünk a külső felújításra. A szeptember 24-i alkalmunk 
perselypénze erre a célra kerül meghirdetésre. S megkezdjük a gyűjtést is e célra. 

 
Gazdálkodás, ügyvitel 

- Újra módosul a költségvetés/zárszámadás rendszere. Ezúttal egyszerűsödik. 
 
Egyéb 
 
Alapítványunk  

- a kuratórium 2015. januári döntése alapján – támogatja a káplánszoba felújítását (500.000 Ft). Ez a feladat áthúzódott 
2017-ra. 

- a kirándulás és a szeptemberi orgonahangverseny megrendezéséhez is várhatóan kapunk támogatást 
 
Honlapunkat folyamatosan frissítjük, ahol istentiszteleti alkalmaink is megtalálhatók. Kérjük, segítsék megfelelő tartalommal 
feltölteni! 
Gyülekezetünk kiadványa, a „Gyülekezeti hírmondó” X. évfolyamába lép. Ez évben is szeretnénk legalább 3 alkalommal 
megjelentetni (böjt, nyár, ádvent), beszámolva a fontosabb eseményekről. Köszönjük Füzi Józsefnek, hogy már évek óta 
ingyenesen készíti el lapunk kinyomtatását! 
 
Gyülekezeti kirándulást ez évben is szeretnénk megrendezni. A terv: Ausztria (Gálos, Ruszt), Fertő-part és Sopron. 
Reméljük, sokan tartanak velünk. 
 



Ebben az évben ismét lesz konfirmáció, 5-an készülnek – Vadosfáról, Mihályiból, Kisfaludról és Magyarkeresztúrról. 
 
Az egyházmegyei falinaptár kiadását szeretnénk folytatni. Az elmúlt évi naptár sikeres volt, 250 példányban készült. Pintér 
András eddigi segítségét köszönjük, és számítunk rá továbbra is. 
 
Gyülekezeten kívüli alkalmakon is szeretnénk, ha mindig, és minél nagyobb létszámú csapat képviselné 
egyházközségünket. 
 

- febr. 20-21. – gyülekezeti elnökségek konferenciája Révfülöpön 

- reformációi ünnepségek egész évben (Bp.-n az országos megnyitó ünnepség a MÜPÁ-ban, febr. 4-én reformációi kamion 
Sopronban…) 

 
Gyülekezeti munkatervünknek része természetesen a többi egyházmegyei, kerületi ill. országos program is. Hívogatunk 
azokra is, úgy is, hogy közzé tesszük az alkalmakat – a honlapon, a templomi hirdetésekben, ill. hirdetőtábláinkon – 
időpontjukkal együtt, amint tudomásunkra jut.  
 
A gyülekezetünket is érintő programokat folyamatosan feltesszük honlapunkra, és – aki e-mail címét megadta (megadja), 
annak - értesítést küldünk minden frissítéskor. 
 
Szeretettel kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni adójuk kétszer 1 %-áról.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035. 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08. 

 
Kérjük, ne feledkezzenek meg egyházfenntartási járulékuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésének 
zökkenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek ajánlott legkisebb összege 2014-től min. 6.000 Ft/fő/év. Természetesen 
mindenki anyagi lehetősége szerint támogathatja – adományokkal is – gyülekezetünk életét, mint ahogyan tették már eddig is 
sokan. Köszönjük mindenki hozzájárulását.  
 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk sajtókiadványait.  

- Az útmutatók és a kalendáriumok az idén is keresettek voltak. A falinaptár kiadását is folytatjuk. 

- A „Dunántúli Harangszó”-nak – amely egyházkerületünk negyedévente megjelenő kiadványa – 26 előfizetője van már a 
gyülekezetben. 

- A formájában megújult „Evangélikus Élet” c. hetilap is előfizethető, de iratterjesztésünkben is vasárnapról vasárnapra 
megtalálható. 

- Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus könyv. Luther-rózsa kitűző – is 
kapható, vagy megrendelhető. 

 
Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban vegyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és képessége 
szerint. Minden dolgos kézre és minden imádkozó lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van Isten örömhírére. 
Jöjjenek, és szüntelen hívogassanak! 
Jelezzék, ha tudnak olyanokról, akik szívesen vennék, hogy felkeressem – akár csak meglátogatni, akár úrvacsorát 
szeretnének venni. 
Isten áldása kísérje életünket, szolgálatunkat, s adjon erőt terveink maradéktalan elvégzéséhez.  
 
Időben kell felkészülni a lelkészi állás betöltésére, mivel 2018-ban elérem a nyugdíjkorhatárt. Helyben lakó lelkész esetén 
szükséges lesz a parókia felújítására (fürdő-, WC felújítás, szobák parkettázása, fűtéskorszerűsítés, festés-mázolás). 
 
2018-ban általános tisztújítások lesznek. Célszerű lenne fokozatosan új, fiatalabb gyülekezeti tagok bevonása is. Már most el 
kell kezdeni a felkészülést. 
 
Isten áldása legyen terveinken és azok megvalósulásán. 
 
Erős vár a mi Istenünk! 

Mihácsi Lajos  
helyettes lelkész 


