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2016. Pünkösd

Pünkösdi forgácsok

Egyáltalán nem biztos,
hogy könnyen megfelelnénk arra a kérdésre, hogy
minek az ünnepe Pünkösd. Lehet, hogy hirtelen mondanánk egy gyors választ, amit esetleg már gyermekkorunkban tán épp a konfirmációi oktatás során
megtanultunk, vagy a hittanórán évről-évre hallottunk.
Gondolhatunk így az egyház születésére, a Szentlélek kiáradására, vagy a megújult életű és a félelemből
bátorságra jutó tanítványokra. Lángnyelvekre és galambra. Mindenképpen eszünkbe juthat még a mozgás,
a dinamizmus és a megújulás. Mindháromra nagy szükségünk van. Az is
biztos, hogy Pünkösdöt nem lehet általánosságban megközelíteni, hanem csak
személyesen és szerényen. Konkrétan.
Így az igazi kérdés
úgy tehető fel: mit
ünneplek én Pünkösdkor? Mit ünnepelhet az egyház
a születésnapján?
Nekem a gyermekkoromban Kőszegen
megismert képek és
szimbólumok jutnak
először az eszembe.
A templomkertben a pontos időre kivirágzó pünkösdi
rózsabokrok, a harsány piros oltárterítők és az ünnepi
istentiszteletről zárt ajtókon keresztül is kihallatszó
énekszó: „E Pünkösd ünnepében…”. Belül a templomtérben pedig úgy zengett ez az ének, hogy utána nem
nagyon kellett magyarázni a pünkösdi alapigét: „Hirtelen
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből,
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.” (ApCsel 2,2)
Ez a dallam az ünnepen valahogy kétszer olyan hangos
volt, mint a többi megszokott ének. Szerettem, mert
mindig adott egy kis többlet önbizalmat a hitemnek.
Sokszor úgy éreztem, talán Pünkösdre kétszer is felmosták a templom kövezetét, vagy alaposabban kitakarítottak
az asszonyok, mint máskor. Frissnek és üdének hatott
minden tárgy és minden arc. A virágok is feltűnőbbek.
Még a szószék tetején, a lelkész feje fölötti galamb ezüst-

Felnőtt
konfirmáció

je is fényesebbnek látszott
és főleg barátságosabbnak,
mint egyébként.
Ám ennek ellenére később sokszor éreztem azt is, hogy
kicsit méltatlanul szorul háttérbe a pünkösdi ünnep az
életünkben. Egy szépirodalmi emlékezés hitelesen adja
vissza Pünkösd szép ünnepének kicsit felemás hangulatát:
„Szépemlékű mezővári nagymamám úgy tartotta, hogy
a pünkösd szerény ünnep. A kamrában tárolt élelmiszerkészlet ekkorra már igencsak megcsappant. Tőle hallottam azt a mondást is, hogy »karácsony kalácsból, húsvét
sonkából, pünkösd forgácsból«. Mert pünkösdre általában
már csak az maradt,
ami húsvét óta nem
fogyott el. Erre a napra, a pünkösdvasárnapi ebédre tartogatta
viszont a kakast.
Pünkösdre ugyanis
már mind kikeltek
a kiscsibék, több kotlóst meg nem ültetett.
Az ünnepi ebéd pedig mindig az a peckes, baromfiudvart
uraló tarajosból készült tejfeles, nokedlis felséges finomság
volt, melynek ízére
gondolva
mindig
a gyermekkorom egy kis szeletkéje jelenik meg...”
(http://www.irodalmilap.net/?q=cikk/puenkoesd-szep-uennepe-0)

Lehet, hogy szerény ünnep Pünkösd, de az üzenete mégis a legnagyobbak között van. Ami piros Pünkösd napján
hajnalban születik bennünk, annak hihetetlen nagy ereje
van. Isten Lelkének ajándéka mindegyikünknek azt nyújtja át, ami most éppen a legfontosabb. Nem átlagos, megszokott ajándék éri el az életünket, hanem az, amire
valóban most és ma szükségünk van. Nekem az idei
ötvenéves konfirmációi örömünnepen túl még egy ajándék forgács is jutott idén. Közel négy évtizede, 1976-ban
a kőszegi templomban kaptam a lelkész szentelési igémet:
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Az is a Lélek
ajándéka, hogy éppen ez az ige az Útmutató idei heti verse
– időzítetten Pünkösdre.
Dr. Szabó Lajos

Ősszel újra indítunk konfirmációi felkészítést mindazoknak, akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, illetve annak idején valamiért elmaradt a konfirmációjuk.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban személyesen lelkészeinknél,
a 94/361-145-ös telefonszámon, illetve a koszeg@lutheran.hu e-mail címen. Szeretettel
várjuk jelentkezésüket!
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HITTANVERSENY 2016.
„De az Úr Józseffel volt”
A kora tavaszi időszak az evangélikus gyerekek körében
évről-évre a hittanverseny jegyében telik. Az idei évben
József történetéből kellett felkészülni. Az ószövetségi elbeszélés figyelmes olvasása, a történet apró részleteire
való odafigyelés, a rendszeres gyakorlás játékos feladatok
segítségével mindig olyan komoly bibliaismereti tudást
hoz magával, hogy a gyerekek szinte kívülről tudják
az adott bibliai történet szövegét. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a versenyen félpontos különbségekkel
sorakoznak egymás mögött a csapatok.
Gyülekezetünkből minden korcsoportból indult csapatunk az egyházmegyei versenyen. Öröm volt, hogy az idei
évben nagyon sok gyülekezet képviseltette magát, és így
egy nagyon jó hangulatú, lelkesedéssel, vidámsággal átjárt napot töltöttünk együtt 22 hittanosunkkal Szombathelyen.
1-2. osztályos korcsoport
Bokor Gréta, Gurisatti Dorka, Kun Lea, Randweg Mila
IV. helyezés
3-4. osztályos korcsoport
Farren Hanna, Gurisatti Lilla, Tuczai Izabella
I. helyezés
Komjáthy Kíra, Potyondi Borbála, Schwahofer Kata
II. helyezés
5-6. osztályos korcsoport
Bolemányi Réka, Fejes Johanna, Gyalog Máté,
Kolnhofer Csenge I. helyezés
Marton Zsolt, Orlovits Máté, Piskor Barnabás, Tátrai
Bence II. helyezés
7-8. osztályos korcsoport
Bolemányi Adél, Deme Lola, Magyar Zsófia, Palatkás
Anna II. helyezés

2016. Pünkösd
Az országos megmérettetésen Farren Hanna, Gurisatti
Lilla, Schwahofer Kata, Tuczai Izabella, Bolemányi Réka,
Gyalog Máté, Kolnhofer Csenge és Tátrai Bence
képviselték a gyülekezetünket.
Két nap Piliscsabán gyönyörű környezetben, sok száz
hittanossal az ország minden pontjáról. Sem a telet idéző
hideg áprilisi időjárás, sem az, hogy nem jutottunk fel
a dobogóra nem változtat azon, hogy a hittanverseny jó.
Piliscsabán lenni, együtt énekelni, elmondani, amit megértettünk abból, hogyan jelent meg József életében Isten
gondviselő szeretete, nagyon jó. Nagyon jó, amikor a piros kisbuszban a reggeli induláskor felhangzik a Zengd
lelkem ez új reggelt, és este fáradtan, de hálás szívvel
együtt énekeljük: Örök Isten áldj meg minket…
BRE

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
2016. őszétől (Egyes hétközi alkalmak időpontja változhat.)

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet
(ünnepnapon és minden hónap első
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)
10.30 Családi istentisztelet (tanévben)
A családi istentiszteleteket
a gyülekezeti teremben tartjuk.
11.00 Istentisztelet Kiszsidányban
(kéthetente)
KEDD 15.00 Gyülekezeti bibliaóra
SZERDA 16.00 Bibliai játszóház
(minden hónap első hetén)
18.30 Kóruspróba
CSÜTÖRTÖK 15.00 Konfirmációi óra
PÉNTEK 17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetén)
17.30 Ifjúsági alkalom (megbeszélés
szerinti pénteken)

SZEGLETKO’’
A KŐSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: a Kőszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu Honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelős szerkesztő: Baranyay Csaba
Nyomdai előkészítés: Mező Beatrix
Készült a Projekt Nyomdában, Kőszegen
Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.
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Női imanap
2016. március 4-én, pénteken délután tartottuk a Nők
Ökumenikus Világimanapjának kőszegi alkalmát az evangélikus gyülekezeti házban, melynek menetét idén a kubai
keresztények állították össze. Az idei mottó Jézus szava
volt: „Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel engem
fogadtok be.” A Kubáról szóló előadást Kovács Boglárka
református hitoktató, az igei szolgálatot Baranyayné Rohn
Erzsébet lelkész végezte. A liturgiában különböző felekezetekhez tartozó nők szolgáltak. Az alkalomhoz csatlakozó szeretetvendégségen megkóstolhattuk a kubai ízvilág
szerint készült ételeket.

Gryllus - Pál apostol
2016. március 21-én Nagyhét hétfő estéjén Pál apostol
címmel Gryllus Dániel és Sumonyi Zoltán huszonöt éve
született énekei csendültek fel templomunkban Gryllus
Dániel, Ferenczi György és a Rackajam, valamint Szirtes
Edina Mókus előadásában.

Passió Nagyhét keddjén mutatták be a nemescsói ifjúság tagjai zenés passiójátékukat templomunkban.
Húsvét hajnali istentisztelet
Már hagyomány gyülekezetünkben, hogy húsvét ünnepén
hajnali istentiszteletre gyülekezünk össze templomunkban, hogy egy-egy gyertyát gyújtsunk a hajnali sötétben,
hogy megemlékezzünk a keresztségünkben kapott kegyelemről, s az úrvacsora közösségét éljük át az időközben
kivilágosodott templomban.
Az istentisztelet után ismét együtt fogyasztottuk el a húsvéti reggelit a gyülekezeti házban.

Ifis befogadó
Április 22-én, pénteken az ifjúság tagjai játékos vetélkedővel készültek a frissen konfirmált fiatalokkal első
közös ifjúsági alkalomra, amely imádsággal, énekkel, sok
nevetéssel, és grillezéssel zajlott.

Kórustalálkozó
Gyülekezeti énekkarunk is részt vett az idei kerületi kórustalálkozón április 23-án, melyre Oroszlányban került
sor. Idén gyülekezeti énekkarunkon kívül a csákvári, komáromi, répcelaki, székesfehérvári, és a helyi oroszlányi
evangélikus gyülekezetek kórusai adtak színvonalas
műsort a templomban.
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Templomkert Családi Piknik és Piac
– a kőszegi gyülekezet sajátosságaival fűszerezve –
Ami adott volt: egy kisvárosi gyülekezet, melynek összeszokott közössége már sokszor bizonyította szervezőképességét, akár Szélrózsa találkozóról volt szó, akár Vasi
Hálaadónapról vagy Határátlépő Fesztiválról. Adott volt
a templom körüli park és az Evangélikus Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Informatikai Szakképző Iskola sportpályája, ahol május 8-án vasárnap már kora reggeltől nagy
volt a sürgés-forgás.

A fellépők közül két művészeti csoport szintén ismerős
volt a kőszegieknek: a Dance Jam Tánccsoport és a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes.
Erre az alapra épült fel a Templomkert Családi Piknik
színes és minden korosztályt megszólító programja
Húsvét utáni 6. (Exaudi) vasárnapon, a Misszió vasárnapján.

Ezen a napon egyetlen közös istentiszteletre gyűltünk
össze, hogy Isten igéjét hallgassuk Péter apostol első
levele alapján: „Amilyen lelki ajándékit kaptatok, úgy
szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,10).
Az istentisztelet liturgiája a heti rendszerességű családiistentiszteleteken megszokott volt, így a legkisebbek is
énekelni tudták a számukra ismerős énekeket. Rendhagyó
volt az istentisztelet azért is, mert két prédikáció hangzott
el, ráadásul egyszerre – a Szeretetotthon konventtermébe

mentek át a picik és a kicsik a főének alatt, ahol ZsóriMents Orsolya hirdette számukra az igét. Jó volt látni,
hogy bár nagyon sokan átmentek a Szeretetotthonba,
mégis sokan maradtunk és Baranyayné Rohn Erzsébet
igehirdetésén keresztül szólt hozzánk Isten.
Az istentisztelet után a templom melletti parkban felállított dobogóról köszöntötte a résztvevőket a program
egyik fővédnöke, Huber László polgármester. Fontos
üzenete volt annak, hogy nem „színpad” volt, hanem egyszerű, alacsony „dobogó”: így nemcsak Rostáné Piri
Magda esperes volt közöttünk megnyitójakor, hanem
valamennyi fellépő „ott volt velünk együtt közösségben”.

A bográcsokban és fazekakban sok-sok finomság
készült: nagy volt a választék, birkapörkölttől kezdve
alpesi árpalevesig sokféle egytálételt készítettek a főzőverseny résztvevői. Az ebédért és a süteményekért befolyt
adomány a szombathelyi diakóniai munka keretében
működő Dr. Bohóc szolgálatot támogatta.
A Templomkert rendezvény egyik célkitűzése, hogy felhívja a figyelmünket a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre. Ennek jegyében a nap folyamán végig
helyi és távolabbról érkezett őstermelők és kézművesek
árusították termékeiket. Kapható volt palánta, bor, füstölt
húsok és lángos, de tűzzománc ékszerek is.
A délután folyamán egymást követték a programok: Első
műsorszámként a Dance Jam Tánccsoport bemutatóját
láttuk, majd Kéri György, az első magyar skótdudás hang-
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szerének hangja töltötte be az egész parkot. Ezután
a sportpályán folytatódott a műsor, ahol a Rolling Country
kerekesszékes tánccsoport fantasztikus fellépése következett. Életörömöt sugárzó, látványos fellépésük sokakat
mélyen megérintett.
Vidám nevetéstől volt hangos a tér Csocso bohóc
szereplése közben: a legkisebbektől a nagymamákig
mindenki élvezte az artistaszámokkal tarkított bohóctréfákat. Sokan nem csak nézőként voltak jelen, mivel Csocso
bohóc bevonta a közönséget is a műsorba, így igazán családi műsorrá vált fellépése.
A legtöbben a délután folyamán a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjának műsorakor
voltunk, hiszen ahogy Kőszegen ez megszokott, elkísérték a gyerekeket a szülők, testvérek, sőt barátok,
osztálytársak is. Közülük sokan maradtak és meghallgatták a Palinta Társulat interaktív családi koncertjét:
„Mit tudjon egy bohóc?” címmel.
Befejezésként a Song for You zenekar muzsikált, amelynek vendége, Müller Péter Sziámi szívhez szólóan
énekelte Leonard Cohen dalait.
Kőszegen nem nagyon lehet (igaz, nem is volt cél ☺)
kizárólag evangélikus programot szervezni, még ha akarnánk se, ez is kőszegi sajátosság: előbb-utóbb a katolikus,
református és baptista testvérek is megérkeznek, hiszen
mindenkinek van evangélikus rokona. Az egyik katolikus
testvér a plakátra utalva meg is kérdezte: „Ezt ti már
negyedszerre szervezitek és mi eddig nem tudtunk róla?”
A nap során valóban mindenki használta azokat a karizmákat, amiket Istentől kapott, hozzátette a saját szeletét
a nagy egészhez és a program végén elmondhattuk, hogy
a mondás szerint „Kőszegen vagy esik az eső, vagy fúj
a szél, vagy harangoznak” – ezen a vasárnapon Istennek
hála, a harang szólt.
Martonné Némethy Márti

Fotó: Bariska-Hrváth Kinga
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Konfirmáció 2016.

Idei konfirmandusainkkal március
11-13-i hétvégét Balatonszárszón töltöttük, ahol a szombathelyi, a nádasdi
és a harkai gyülekezetek konfirmandusaival és az ifjúság segítőivel
együtt nyolcvanan vettünk részt
a konfirmációra felkészítő táborban.
A konfirmációi és aranykonfirmációi
ünnepi istentiszteletet pedig Húsvét
utáni első vasárnap tartottuk templomunkban. Ezt megelőzően, szombaton délután pedig a konfirmációi
vizsgára került sor.
Idei konfirmandusaink tizenhárman
voltak: Bokor Bence, Bokor Gábor, Csik
Armand, Döbrösi Vanessza, Fábián
Dorina Eszter, Jagodits Márk Gábor,
Magyar Zsófia, Marton Emese, Nagy
Bence, Potyondi László, Racker Béla, Rába Mirtill, Schwahofer Balázs.
Az 1966-ban konfirmáltak közül 4-en vettek részt az 50 éves jubileumi alkalmon: Horváth Jenőné Szentesi Eszter Anna, Kondics
Sándorné Schwahofer Márta, Preisz Miklós és Dr. Szabó Lajos.
Az 1966. április 24-én Szabó Lajos lelkész által konfirmáltak névsora:
Baráth János, Karner Lajos, Lágler Ede, Lágler Jenő A, Petrovics
Lajos, Preisz Miklós, Schrantz Mária A, Schwahofer Márta, Szabó
Lajos, Szentesi Eszter Anna.
A tavaszi időszakban két felnőttkonfirmációra is sort került. Lepold
Attiláné Hetényi Lívia és Tóth Vivien vallották meg keresztény hitüket
családi istentisztelet keretében.

Mindennapi életünk a szeretetotthonban
Szeretetotthonunk lakói a tartalmas időtöltés érdekében
naponta vehetnek részt különböző foglalkozásokon
Brezovichné Paulovics Andrea foglalkoztatás szervező
vezetésével. Ennek keretében kézműves foglalkozások,
közös sütés-főzés, filmvetítés, zenehallgatás, egyéni és
csoportos beszélgetés, felolvasás, színház és múzeumlátogatás színesítik a kínálatot. Gyülekezetünk önkéntesei
– Berényi Sándorné és Berényi Sándor, Németh Lászlóné,
Schwahofer Gusztávné – évek óta rendszeresen látogatják
lakóinkat, felolvasással, beszélgetéssel, közös énekléssel
színesítik lakóink életét. Jeles ünnepeinkre műsorral,
verssel készülnek lakóink, jelen vagyunk gyülekezeti
alkalmakon is. Ünnepeinket teljesebbé teszik műsorukkal
az Árpád-házi Szent Margit óvoda kisóvódásai, a kőszegi
zeneiskola diákjai, az evangélikus ifjúsági kör tagjai.
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Havi rendszerességgel történik a születés és névnapok
ünneplése, ahol a lakótársak verssel és virággal köszöntik
egymást. Erre az alkalomra gyülekezetünk tagjai süteménnyel kedveskednek az otthon lakóinak. Jó időben
kirándulásokat, sétákat, bevásárlásokat szervezünk, ahová
mozgáskorlátozott lakóinkat is lehetőség szerint elviszszük.
Mivel nagyon szeretnek lakóink a konyhában is tevékenykedni, így a főző-sütő foglakozások rendszeresek.
Ünnepnapokra, különböző alkalmakra finomabbnál finomabb ételek, sütemények készülnek. A kreatív foglalkozások keretében az intézmény díszítése a fő szempont,
de asztali és fali díszek, ajándéktárgyak is készülnek.
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Lakóink keze munkáját dicséri a szeretetotthon udvarának, virágos kertjének rendben tartása, a növények gondozása. Más intézményekkel is fenntartjuk a jó kapcsolatot,
kölcsönösen tapasztalatcserét, intézménylátogatást szervezünk. Gyülekezetünk kórusának műsora az ádventi
időszakot gazdagítja. A férfikör tagjainak segítségével
valósulnak meg kisebb-nagyobb fizikai munkálatok
a szeretetotthonban (lakószoba berendezése, fa kivágása,
ablakok festése, lomtalanítás stb.).
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden önkéntesünk
önfeláldozó munkáját és fáradozását, hiszen az ő segítségük nélkülözhetetlen intézményünk életében.
Freyler Ernőné

Fejből mesék – könyvajánló és kóstoló
Gyülekezetünk egyik tagjának, Plechl
Ildikó Eszternek jelent meg mesekönyve Fejből mesék címmel, melyben több
mese is kapcsolódik gyülekezetünk
épületeihez. A templom egere című mesét a Kőszegen éppen hét évvel ezelőtt
történt valós esemény ihlette, amikor is
templomunkat elárasztotta a hegyekből
lezúduló víz. A szép mesekönyv 3200 Ftos áron kapható iratterjesztésünkben.

A TEMPLOM EGERE
Egy parkban lakott a kis szürke egér.
Olyan volt, mint minden kis egér.
Fürge, kíváncsi, futkosós – de nagyon magányos.
Egy meleg nyári napon a kíváncsi
egér a parkban lévő nagy épület felé
vette az útját és óvatosan, a nyitva
hagyott ablakon át bemászott.
Csodálkozva nézett körül, mert
hatalmas térben volt, ahol padsorok
voltak, s viasz szaga érződött.
Senki nem volt ott, így a kis szürke
egér körbejárta a hatalmas termet,
majd a három lépcsősor egyikén
felmerészkedett a karzatra. Mert ez a
hatalmas terű, karzatos építmény egy
templom volt.
A mi kis szürke egerünk pedig úgy
döntött, jó lesz neki itt, a karzaton,
nem messze az orgonától. Az egyik
padnál pont egy egérnek való kis
lyuk volt, ahová beköltözött.
A kis egér nagyon szerette az orgonaszót és az énekkart is hallgatni,
a farkincája is ritmusra járt. A leghálásabb hallgatóság volt, soha eszébe nem jutott, hogy a kottákat vagy
az énekeskönyveket megrágja.
Az orgonista észrevette, de mivel
az egér nem volt szemtelen, aki a lába alatt futkosott volna, így nem bán-

totta, hanem bizony még finom falatokat is hozott neki.
Egyik nyári napon, mikor nagy vihar volt kint, a parkban az összes fa
hajladozott a széltől, esőtől, a madarak is elbújtak a fészkeikben, az egérke furcsa csobogásra lett figyelmes.
A bezárt ajtóknál folyt be a víz.
– De honnét jön, mi történik?
A padokat nyaldosta a víz nyelve,
a szőnyegek úsztak szerte-széjjel, s a
kis egerünk is megrémült.

– Jaj! Mi lesz most?
Tudta, hogy neki kell megmentenie
ezt a templomot, mert ez lett az otthona, és ide jó emberek járnak!
De mit tegyen? Hogyan értesítsen
bárkit is?
Az orgona!
Igen, azzal!
S az orgonistától tanultak szerint
a billentyűzeten futkosott, ami igen
furcsa zenét eredményezett.
S mivel az orgonaszó messze elhangzik, jöttek is sokan a tiszteletessel, hogy ebben a viharban miért szól
olyan éktelen hangon az orgona?
Látták a nagy árvizet a templom
belsejében, az emberek pedig tették a
dolgukat. Merték a vizet, mentették a
menthetőt.
A következő napokban, hetekben,
hónapokban, amikor a templomot kitakarították, a padokat újracsiszolták,
a szőnyegeket kitisztították, a falakat
kimeszelték, a kis szürke templomi
egérről sem feledkeztek meg.
A karzaton külön kis egérlakot kapott az orgonától nem messze, a legjobb falatokat hozták neki, nagy
becsben tartották.
Mert ha ő nem kezd el az orgona
billentyűzetén egérnótát járni, ki
tudja, mi történt volna még az árvíz
miatt?
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Gyülekezeti események
2016. első felében

• Január 11-én gyülekezetünk adott helyet a Vasi Evangélikus Egyházmegye lelkészi munkaközösségi ülésének.
• Január 17-én volt a kiszállást Kiszsidányban. A délelőtti német nyelvű istentiszteleten kőszegi testvérek is részt
vettek.
• Január 17. és 22. között tartottuk az ökumenikus imahét kőszegi alkalmait, melynek sorában pénteken este
ifjúsági istentiszteletet tartottunk a Jézus Szíve plébániatemplomban, utána pedig közös ifjúsági találkozó volt
a Brenner házban.
• Február 3-án volt a Bibliai játszóház farsangi alkalma
a Zrínyi utcai gyülekezeti házban.
• Február 13-án Tamás misén vettünk részt az ifjúság
néhány tagjával Szombathelyen.
• Február 20-án Szélrózsa Előtalálkozót tartottak Aszódon, melyen kőszegi fiatalok is részt vettek.
• Március 4-én ismét gyülekezetünk adott otthont a női
imanap kőszegi alkalmának, melyen a Kubában élő nőtestvéreinkről emlékeztünk meg. Az alkalmon Baranyayné Rohn Erzsébet hirdette Isten igéjét, és Kovács
Boglárka református hitoktató tartott előadást.
• Március 6-án szupplikáció volt gyülekezetünkben.
Az istentiszteleteken Magyar Tamás ötödéves teológushallgató hirdette Isten igéjét. A perselypénz a lelkészképzés ügyét szolgálta.
• Március 11-13-i hétvégén tartottuk a hagyományos
konfirmációi hétvégét Balatonszárszón a szombathelyi,
a nádasdi és a harkai gyülekezet konfirmandusaival
együtt.
• Március 19-én volt az idei Országos Evangélikus
Hittanverseny egyházmegyei fordulója Szombathelyen.
• Március 20-án a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan tartottuk a közgyűlést gyülekezetünkben, melyen
elfogadásra került az egyházközség 2015-ös zárszámadása, és a 2016. évi költségvetése.
• Március 21-én Pál apostol levelei alapján készült
énekek csendültek fel templomunkban Gryllus Dániel,
Szirtes Edina Mókus, valamint Ferenczi György és
a Rackajam előadásában.
• Március 22-én a nemescsói ifjúság passiójátékát
láthattuk templomunkban.
• Március 27-én ismét tartottunk húsvét hajnali istentiszteletet, ami után közös reggelire került sor a gyülekezeti
házban.
• Április 2-án volt a konfirmációi vizsga a Zrínyi utcai
gyülekezeti házban.
• Április 3-án Húsvét utáni vasárnap tartottuk a konfirmációi és aranykonfirmációi ünnepet templomunkban.
• Április 8-án és 9-én volt az Országos Evangélikus
Hittanverseny döntője Piliscsabán, melyre gyülekezetünk
két csoportja is bejutott.
• Április 22-én tartottuk az első közös ifjúsági alkalmat
a frissen konfirmált fiatalokkal együtt.
•Április 23-án Kerületi Kórustalálkozóra került sor
Oroszlányban, melyen gyülekezeti kórusunk is szolgált.
• Május 4-én volt a bibliai játszóház tavaszi utolsó alkalma a gyülekezeti házban.

2016. Pünkösd
• Május 8-án Templomkert családi piknik és piac címmel
gyülekezeti napot tartottunk a templomkertben. Az alkalom közös családi istentisztelettel kezdődött templomunkban.
• Május 13-án volt a férfikör utolsó alkalma a gyülekezeti
házban.

Elõttünk álló események
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
”N
PÜNKÖSDHÉTFO
2016. május 16-án, 10 órától
ökumenikus istentiszteletet tartunk
az evangélikus templomban.
Igét hirdet Németh Csaba rk. káplán.
Szeretettel várunk mindenkit
erre az alkalomra!
FÉRFIKÖR ZÁRÓ ALKALMA
2016. június 4-én, szombaton kirándulással ér véget
a férfikör idei tavaszi időszaka.
BIBLIAKÖR ZÁRÓ ALKALMA
2016. június 7-én a gyülekezeti ház udvarán tartjuk
a keddi bibliakör záró alkalmát.
TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET
2016. június 12-én, vasárnap 9 órakor tartjuk a tanévzáró istentiszteletet templomunkban. Ezen a napon erre
az istentiszteletre várunk Mindenkit templomunkba!
GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE
2016. június 17. és 19. között gyülekezeti tábort
tartunk Gyenesdiáson. Várjuk a jelentkezéseket!

H I T TA N H É T
2016. június 20. és 24. között tartjuk
hagyományos gyülekezeti napközis táborunkat.
Várjuk a jelentkezéseket!

Szélrózsa Találkozó
a Mátrában
2016. július 27-31.
www.szelrozsatalalkozo.hu
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
2016. szeptember 4-én vasárnap 9 órakor tartjuk a tanévnyitó istentiszteletet templomunkban.
BIBLIODRÁMA CSOPORT
Ősszel újra indul bibliodráma csoport. Érdeklődni és jelentkezni a lekészi hivatalban lehet.

